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Resumo 

O gerenciamento de projetos, devido a crescente competitividade das empresas em 
consequência da globalização e do rápido desenvolvimento tecnológico, tornou-se de extrema 
importância no mundo corporativo. Essa nova visão de como conduzir projetos, vem trazendo 
novos conceitos sobre a maneira de administrar e a necessidade de novas competências a seus 
gestores. Neste contexto é que a inteligência emocional, constitui um diferencial aos gerentes 
de projeto, uma vez que,  confere a capacidade de controlar as emoções, a agir com coerência 
e influenciar pessoas, obtendo assim maior rapidez e coesão da equipe - para a garantir o 
sucesso dos projetos. Para atingir os objetivos propostos deste estudo, definiu-se inicialmente 
os conceitos de inteligência emocional, identificou-se as habilidades necessárias à liderança e 
finalmente demonstrou-se as competências da inteligência emocional voltadas ao 
gerenciamento de projetos. Em uma equipe assim liderada, os participantes tornam-se 
cooperados, estimulados a emitir opiniões (aumentando a criatividade cognitiva) e a participar 
ativamente do empreendimento, adquirem a percepção de que todos buscam o mesmo 
objetivo, complementando-se mutuamente com conhecimentos e potenciais diferenciados (um 
membro completa o outro), todos focados em atingir, com eficiência, o sucesso global.  

 
Palavras Chave: gerenciamento de projetos, gerente de projetos, inteligência emocional, 
Liderança. 

    



 

 

Abstract 

The Project management, because of the companies growing competitiveness due to 
the globalization and fast technological development, became a key point to the corporative 
world. This new leading project vision has brought new managing concepts and needs for new 
skills for their managers. In this context, the emotional intelligence represents a differential 
skill to the project managers, since, its provides the ability to control the personal emotions, 
act with logic and to influence the people, getting an agile and cohesive team – to ensure the 
project’s success. To reach the proposed objectives in this review, it had been defined the 
emotional intelligence concept, identified the required leadership abilities and lastty it has 
been demonstrated the project management focused emotional intelligence. In such team, the 
staff becomes cooperative, encouraged to express opinion (increasing the cognitive creativity) 
and to take part, actively at the project, developing the perception that the entire team aims the 
same objective, complementing each other with knowledge and potentials, all focused on 
efficiently overall success achievement. 

 

Key Words: project management, project manager, emotional intelligence, leadership. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das características da sociedade moderna é o ritmo crescente de inovações 

tecnológicas, a velocidade das mudanças e as exigências do mercado, motivos pelos quais o 

gerenciamento de projetos tornou-se um grande diferencial de competitividade no mundo 

corporativo.  Projetos eficazes aumentam a performance das empresas, fazendo que as 

mesmas atendam de maneira satisfatória a seus clientes no que diz respeito ao prazo, custo e 

qualidade. 

É possível sintetizar que: “[...] projeto é um esforço temporário realizado para criar um 

produto ou serviço único, diferente de alguma maneira de todos os outros produtos e serviços. 

Possui início e fim definidos, utiliza recursos, é dirigido por pessoas e obedece a parâmetros 

de custo, tempo e qualidade.” (DINSMORE, et al., 2005, p. 137). 

Também constatamos que, “[...] pessoas são a causa de tudo o que acontece em 

projetos. Elas coordenam, gerenciam, decidem, aprovam, resolvem problemas e executam 

todas as atividades de suporte, obtendo êxito ou complicando um projeto ao longo de todo o 

seu curso previsto.” (DINSMORE, et al., 2005, anverso capa). 

O gerente de projeto é a pessoa designada pelas organizações para que os objetivos 

dos projetos sejam atingidos, o que as torna fundamentais para que os projetos tenham 

sucesso. Conclui-se, desta maneira, que os gerentes de projeto devem possuir um 

conhecimento profundo a respeito das emoções e sentimentos presentes nas relações 

interpessoais, intrapessoais e intergrupais inseridas no ambiente profissional e corporativo. 

A inteligência emocional surge como um elemento diferencial para os gerentes de 

projeto GPs). Assim, “GPs que dominam a inteligência emocional se destacam em relação aos 

outros GPs. Eles são capazes de conseguir mais com a mesma equipe. Eles sobressaem-se em 

suas carreiras. E sentem-se mais satisfeitos consigo mesmos e em seus relacionamentos com 

outras pessoas.” (MERSINO, 2009, p. 16). 

Levando em conta os fatores supracitados, o presente trabalho tem como objetivo 

demonstrar como a inteligência emocional contribui para melhorar a liderança dos gerentes de 

projeto, elevando a performance dos mesmos através do desenvolvimento e aperfeiçoamento 

das suas habilidades pessoais, pois  “[...] As emoções exercem uma influência direta em nosso 

sucesso com GPs e líderes.” (MERSINO, 2009, p. 15). 
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1.1. Problema 

  Uma vez que os projetos são executados por pessoas, o sucesso dos mesmos depende 

do trabalho em equipe, assim as atividades do gerenciamento de projetos exige de seu gerente 

a capacidade para controlar suas emoções, agindo com coerência e transparência,  de  forma a 

propiciar um ambiente de  colaboração e de integração entre os seus colaboradores. 

Desta forma a construção e manutenção de relacionamentos positivos é um dos 

maiores desafios para o gerente de projetos, pois o mesmo gerência, muitas vezes, equipes 

multidisciplinares e temporárias, com cultura e valores diferentes, que necessitam trabalhar 

em conjunto para o sucesso do projeto. 

A inteligência emocional é um fator importante para que o gerente de projetos obtenha 

sucesso em seus empreendimentos? 

 

1.2. Objetivo Geral e Específicos 

O principal objetivo do projeto é demonstrar como a inteligência emocional contribui 

na melhoria da liderança de um gerente de projeto. 

 Assim como, evidenciar e analisar as competências de inteligência emocional que são 

necessárias ao gerente de projetos e sua contribuição para o sucesso nesta. 

 

1.3. Delimitação do Tema 

O presente trabalho pretende demonstrar como a inteligência emocional contribui para 

melhorar a liderança dos gerentes de projeto, elevando a performance dos mesmos através do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das suas habilidades pessoais.  

 

1.4. Justificativa 

Podemos dizer que competência técnica é importante, mas não é suficiente para o 

sucesso na gerência dos projetos. Devemos considerar as emoções como fator de alta 

relevância, uma vez que os relacionamentos são determinantes na realização dos trabalhos. 

Um bom Gerente de Projeto deve possuir habilidades intrapessoais (capacidade de lidar com 

suas próprias emoções) e habilidades interpessoais (capacidade de lidar com as emoções dos 
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outros) para tratar com sua equipe e com outros  stakeholders  do projeto, garantindo assim o 

sucesso de seu gerenciamento.  

O gerente de Projetos (GP) que possui e aplica tais habilidades torna-se mais apto a 

liderar e obter sucesso em seu planejamento, pois comunica-se de modo mais eficaz – por 

meio do desenvolvimento da inteligência emocional – levando em consideração os aspectos 

emocionais de seus subordinados, amplia a receptividade tanto dos membros de sua equipe 

como das demais pessoas envolvidas e interessadas no projeto. Ou seja, desenvolve uma rede 

de pessoas participativas que se sentirão respeitadas e valorizadas e, desta forma, o GP obtém 

maior apoio em sua liderança, o que certamente contribui para o êxito nos resultados 

esperados. 

 

1.5. Metodologia 

 O estudo será realizado por meio de análise teórica e bibliográfica,  a partir de 

paráfrases e citações de autores escolhidos, pesquisados em obras e artigos publicados sobre o 

tema em questão.  

 

1.6. Formas de desenvolvimento do trabalho 

O tipo de estudo escolhido para o desenvolvimento desse trabalho foi o descritivo, 

estruturado  em quatro capítulos sendo: introdução, desenvolvimento, sendo este subdividido 

em: inteligência emocional, gerenciamento de pessoas em projeto, gerente de projetos e 

conclusão final. 

O segundo capítulo (Inteligência Emocional), definiu-se os conceitos referente à 

inteligência emocional e que permitem a compreensão das habilidades necessárias aos 

indivíduos, considerados emocionalmente inteligentes. Foi baseado nos estudos de alguns 

autores como: Peter Salorery e John D. Mayer, Daniel Goleman, Howard Gardner, Hendrie 

Weisinger.  

O terceiro capítulo (Gerenciamento de projetos), refere-se aos conceitos de gestão de 

pessoas baseados na visão do PMI (Project Management Institute), utilizando o guia do 

conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK ®) – Quinta edição. 
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O quarto capítulo (Gerente de Projetos), refere-se ao gerente de projetos e as 

habilidades necessárias para ser um líder eficaz. Também demonstra as competências 

fundamentais oriundas da inteligência emocional aos gerentes de projeto, conforme definidas 

por Mersino (2009), em seu livro: Inteligência Emocional para gerentes de projeto – 

Liderança e habilidades pessoais que Gerentes de Projeto precisam para atingir resultados 

extraordinários.  
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2. INTELIGÊNCIA EMOCIAL 

A definição mais antiga que se pode constatar provém de Charles Darwin, que referiu 

em sua obra a importância das emoções para a adaptação e sobrevivência das espécies. 

Segundo Charles Darwin: 

“Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o mais 
receptivo a mudanças.”  

O termo “Inteligência Emocional” teve origem na década de 80 nos estudos do 

psicólogo israelense Reuven Bar-On, que apresentou um modelo distribuído em 15 

habilidades essenciais delimitado em cinco conjuntos gerais. Em 1983, Howard Gardner em 

sua teoria das inteligências múltiplas distingue as capacidades intelectuais e emocionais, 

definindo os conceitos de inteligência intrapessoal (capacidade de compreender a si mesmo e 

sua emoções) e inteligência interpessoal (capacidade de compreender as emoções dos outros).  

A evolução e a disseminação acontece na década de 90 com a publicação do artigo 

intitulado “Emotional Intelligence”, onde Peter Salovery e John D. Mayer apresentam uma 

das primeiras estruturas a ser usada para aplicar a inteligência emocional. Fato que concedeu a 

ambos a atribuição do termo “Inteligência Emocional” (MERSINO, 2009). E em 1997 eles 

publicaram um modelo que ficou conhecido como “The Four Branch Model” (O Modelo dos 

Quatro Ramos), assim dividido:  

• Percepção Emocional: Inclui habilidades que identificam sentimentos por meio 

de estímulos (tom de voz, expressão facial); 

• Facilitação Emocional: Capacidade da utilização das informações emocionais 

para facilitar o raciocínio; 

• Compreensão Emocional: Inclui habilidades que identificam variações 

emocionais que são dificilmente identificadas; 

• Gerenciamento Emocional: Capacidade de lidar com os próprios sentimentos. 

O termo “ Inteligência Emocional” tornou-se popular em 1995 com a publicação do 

best-seller de Daniel Goleman, Inteligência Emocional: a Teoria que Redefine o que é Ser 

Inteligente, obra que resume várias descobertas científicas, integrando diferentes tipos de 

pesquisas. E em 1998 ele publicou sua primeira estrutura de Inteligência Emocional no livro 

“Trabalhando com a Inteligência Emocional” -  Fig. 1 (OLIVEIRA, 2011). 
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A partir desse ponto os estudos são unanimes ao considerarem que as pessoas possuem 

dois tipos de inteligência: a racional e a emocional, entendendo que a interação entre ambas é 

fator determinante para o êxito e consequente aumento da capacidade intelectual. Pode-se 

comprovar esse fato, uma vez que as empresas lançam mão das competências emocionais nos 

seus processos de contratação, desenvolvimento e promoções de seus colaboradores ao 

analisar as aptidões sociais e as emoções utilizando ferramentas para avaliar o Quociente 

Emocional (OLIVEIRA, 2011). 

O conceito de inteligência emocional se espalhou e ficou amplamente conhecido no 

mundo cooperativo, sendo considerado hoje uma ferramenta essencial nas áreas ligadas à 

liderança e ao gerenciamento de pessoas. O sucesso profissional está diretamente ligado à 

habilidade de conhecer e reagir aos nossos sentimentos e emoções (GOLEMAN, 2001; 

MERSINO, 2009). As pessoas emocionalmente inteligentes conhecem e lidam de forma 

eficaz com seus sentimentos, utilizando-os a seu favor, da mesma forma que identificam e 

possuem empatia pelo sentimento dos outros. 

 

2.1 –  Estudos da Inteligência Emocional  

Vários pesquisadores ao longo do tempo desenvolveram estudos relativos ao tema 

inteligência emocional como: Daniel Goleman, Peter Salovery e David Caruso, Hendrie 

Weisinger, Mersino. Mas a popularidade do tema se deve em parte a publicação do livro de 

Daniel Goleman, Inteligência Emocional: a Teoria que Redefine o que é Ser Inteligente 

(1995).  Em 2001, ele definiu “inteligência emocional” como sendo: “[...] a capacidade de 

identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de 

gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos” (GOLEMAN, 2001, 

p. 337). 

Uma definição mais abrangente considera inteligência emocional como sendo a 

capacidade que os indivíduos possuem em adaptar-se à situação por meio das emoções. A 

Teoria das Inteligências Múltiplas descreve competência cognitiva como “[...] um conjunto de 

capacidades, talentos ou habilidades mentais que chamamos de “inteligência”. Todos os 

indivíduos normais possuem cada uma dessas capacidades em certa medida; os indivíduos 

diferem no grau de capacidade e na natureza de sua combinação” (GARDNER, 1995, p. 20). 

Para Weinsinger inteligência emocional pode ser definida como “[...] simplesmente o uso 
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inteligente das emoções – isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a seu 

favor, usando –as como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu raciocínio de maneira 

a aperfeiçoar seus resultados” (WEISINGER, 1997, p. 14). 

É possível descrever inteligência emocional como sendo a capacidade de identificar as 

emoções e controlar os impulsos para alcançar os objetivos desejados. Um dos grandes 

benefícios dos indivíduos com inteligência emocional é a capacidade que eles possuem de 

reagir frente as dificuldades da vida e seguir em prol do êxito das atividades. Indivíduos 

emocionalmente equilibrados são pessoas que agem com maior sensatez, uma vez que sabem 

lidar com seus medos e com as suas inseguranças, ao mesmo tempo que são capazes de 

entender e motivar o outro, permitindo desenvolver um ambiente harmonioso e produtivo. 

As diversas estruturas sobre a inteligência emocional evoluíram e convergiram ao 

longo dos anos, desde que foram apresentadas. A teoria inicial de Mayer e Salovey para a 

inteligência emocional dividiu os seus fundamentos em cinco setores: autoconsciência, lidar 

com emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros e lidar com relacionamentos. Esta 

foi adaptada e modificada após os estudos de Goleman, ao conceituar que as competências 

emocionais (Fig.1) são habilidades assimiladas e aprimoradas ao longo da vida, constituindo 

fator primordial ao trabalho (MERSINO, 2009; OLIVEIRA, 2011). Segundo Goleman (2001, 

p. 338) esses elementos são definidos da seguinte forma: 

• Autopercepção: Saber o que estamos sentindo num determinado momento e 
utilizar as preferências que guiam nossa tomada de decisão; fazer uma 
avaliação realista de nossas próprias capacidades e possuir uma sensação 
bem fundamentada de autoconfiança.  
 

• Auto-regulamentação: Lidar com as próprias emoções de forma que 
facilitarem a tarefa que temos pela frente, em vez de interferir com ela; ser 
consciencioso e adiar a recompensa a fim de perseguir as metas; 
recuperarmo-nos bem de aflições emocionais. 
 

• Motivação: Utilizar nossas preferencias mais profundas para impulsionar-
nos e guiar-nos na direção de nossas metas, a fim de nos ajudar a termos 
iniciativa e a sermos altamente eficazes, e a perseveramos diante de reveses 
e frustações. 
 

• Empatia: Pressentir o que as pessoas estão sentindo, ser capaz de assumir 
sua perspectiva e cultivar o rapport1 e a sintonia com uma ampla 
diversidade de pessoas 

                                                
1 “Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um 

forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É 

aessência da comunicação bem sucessida” Anthony Robbins (TOMPKINS, et al.,2007). 
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• Habilidades sócias: Lidar bem com as emoções nos relacionamentos e ler 
com precisão situações sociais e redes; interagir com facilidade; utilizar 
essas habilidades para liderar, negociar e solucionar divergências, bem 
como para cooperação e o trabalho em equipe. 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fig. 1 - A moldura de Competência Emocional 
                        Fonte : Adaptado de GOLEMAN, Daniel, 2001, p. 41/42 

- Percepção Emocional: Reconhecer as próprias emoções
- Auto-avaliação precisa: Conhecer os próprios pontos fortes e limitações
- Autoconfiança: Certeza do próprio valor e capacidade

- Autocontrole: Lidar com emoções pertubadoras e impulsos
- Merecer confiança: Manter padrões de honestidade e integridade
- Ser conscencioso: Assumir a responsabilidade pelo desempenho pessoal
- Adaptabilidade: Flexibilidade para lidar com as mudançãs
- Inovação:

- Vontade de realização Esforçar-se para melhorar ou satisfazer um padrão de excelência
- Dedicação: Alinhar-se com as metas do grupo ou organização
- Iniciativa: Estar pronto para agir diante das oportunidades

- Compreender os outros:

- Orientação para o serviço: Antever, reconheer e satisfazer as necessidades dos clientes

- Desenvolver os outros: Pressentir as necessidades de desenvolvimento dos outros e 
melhorar sua habilitação

- Alavancamento da diversidade: Cultivar oportunidades através de diferentes tipos de pessoas

- Influência: Implementar táticas de persuasão
- Comunicação: Emitir mensagens clara e convincentes
- Liderança: Inpirar e guiar grupos e pessoas
- Catalisador de mudanças: Iniciar ou administrar as mudanças
- Gerenciador de Conflitos: Negociar e solucionar desacordos
- Formação de vínculos: Estimular os relacionamentos produtivos
- Colaboração e cooperação: Trabalhar com os outros, rumo a metas compartilhadas
- Capacidade de equipe: Criar uma sinergia de grupo, buscando atingir metas coletivas

Competência Pessoal ( Determina como lidamos conosco)

Persistência na perseguição das metas a despeito de obstaçulos e 
reveses

Aptidões Sociais
(Aptidão natural para induzir nos outros as respostas desejáveis)

Competência Social (Determinan como lidamos com relacionamentos)

Empatia
(Percepção dos sentimentos, necessidades e preocupações dos demais)

Pressentir os sentimentos e perpectivas dos outros e assumir um 
interesse ativo por suas preocupações

Sentir-se à vontade e aberto diante de novas idéias, enfoque e novas 
informações

Ler as correntes emocionais e os relacionamentos de poder de um 
grupo

Autopercepção

(Conhecer os próprios estados interiores, preferências, recursos e intuições)

- Otimismo: 

Auto-regulação

(Lidar com os próprios estados interiores, impulsos e recursos)

Motivação

(Tendências emocionais que guiam ou facilitam o alcance das metas)

- Percepção politica
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Cada dia mais, no mundo cooperativo, os profissionais estão sendo altamente 

solicitados por suas organizações, exigindo-se que os profissionais de alto escalão possuam 

competências provindas da inteligência emocional, como um diferencial aos demais. As 

competências intrínsecas estão relacionadas ao cargo e ao tipo de organização que as pessoas 

atuam, onde o grau de importância altera-se à medida que ocorre o reposicionamento 

hierárquico do profissional dentro da organização. 

Entretanto, não se faz necessário ter excelência em todas as dimensões, pois segundo 

Goleman: 
Nessa escala, nenhum de nós é perfeito. Inevitavelmente, temos um perfil composto 
de pontos fortes e limitações. Entretanto, como veremos, para um desempenho 
destacado precisamos apenas ter pontos fortes num determinado número dessas 
competências – normalmente, pelo menos em seis delas – e que esses pontos fortes 
estejam distribuídos pelas cinco áreas da inteligência emocional. Em outras palavras, 
há muitos caminhos para a excelência (GOLEMAN, 2001, p. 39). 

 
A boa notícia é que a inteligência emocional pode ser desenvolvida ”[...] não importa 

aonde você está agora, a maioria dos especialistas concorda que você pode melhorar seu nível 

de inteligência emocional. Na verdade, os especialistas concordam que você pode melhorar ao 

longo da vida” (MERSINO, 2009, p. 20). 

No capítulo 4 (Gerente de Projeto) será apresentado o estudo da estrutura de 

inteligência emocional aplicada à gestão de projetos e a importância no desenvolvimento dos 

gerentes de projeto. 
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3. GERENCIAMENTO DE PESSOAS EM PROJETOS 

Este capítulo tem como finalidade introduzir os conceitos relacionados com os 

processos de gestão de pessoas, conforme a visão do  PMI (Project Management Institute) 

utilizando o guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK ® – 

Quinta edição). 

 O Guia PMBOK® é um guia de boas práticas para as atividades relativas ao 

gerenciamento de projetos, que contempla normas, métodos e processos de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos aumentando assim as chances de sucesso dos mesmos. É um 

documento amplamente utilizados pelos profissionais dessas áreas.  

No capítulo 9 (Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto), do Guia 

PMBOK® 5. ed., tem como objetivo desenvolver conceitos relativos ao gerente de projetos 

que devem ser aplicados em gestão de pessoas, promovendo melhoria na performance do 

gerenciamento da equipe de projeto. 

O gerenciamento de pessoas do projeto inclui processos que têm como objetivos 

organizar, gerenciar e orientar a equipe de projeto. A equipe de projeto é formada por 

indivíduos que possuem responsabilidades e funções definidas e necessárias para execução de 

um projeto. Entretanto, apesar dos membros da equipe de projetos possuírem 

responsabilidades diferenciadas os mesmos devem interagir, de modo a formar uma equipe 

coesa que promova e agregue os conhecimentos de cada qual ao processo e fortaleça o 

compromisso com o projeto global (Guia PMBOK ® – Quinta ed.). 

A equipe de gerenciamento de projetos é a responsável pelas atividades de 

gerenciamento do projeto e de liderança em todas as suas fases: iniciação, planejamento, 

monitoramento, controle e encerramento. Segundo o Guia PMBOK ® – Quinta ed., pode-se 

dizer que liderar e gerenciar consiste nos seguintes aspectos,  entre outros: 

• Influenciar a equipe de projetos: o gerente deve ter consciência que pode influenciar os 

fatores dos recursos humanos que possuem impacto no projeto (ambiente da equipe, 

comunicação dos envolvidos, questões que envolvem cultura, fatores organizacionais). 

 

• Promover um comportamento profissional e ético: assumir compromissos de modo a 

garantir que os membros das equipes possuam comportamento ético. 
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Os processos de recursos humanos estão divididos nos seguintes processos: planejar o 

gerenciamento dos recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do 

projeto e gerenciar a equipe do projeto (Fig. 2), conforme detalhado no Guia PMBOK® - 5. 

edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

            Figura 2 – Visão Geral do gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

            Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK ®) –Quinta edição, 2013, 
p. 257 
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 .1 Organogramas e descrições 
          de cargos
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 .3 Teoria organizacional
 .4 Opinião especializada
 .5 Reuniões

.3 Saídas
 .1 Plano de gerenciamento dos 
          recursos humanos

.1 Entradas
 .1 Plano de gerenciamento dos 
           recursos humanos
 .2 Fatores ambientais da empresa
 .3 Ativos de processos 
           organizacionais  

.2 Ferramentas e técnicas
 .1 Pré-designação
 .2 Negociação
 .3 Contratação
 .4 Equipes virtuais 
 .5 Análise de decisão envolvendo 
          critérios múltiplos

.3 Saídas
 .1 Designações do pessoal do 
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 .2 Calendários dos recursos
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 .2 Designações do pessoal do 
           projeto
 .3 Calendários dos recursos

 .2 Ferramentas e técnicas
 .1 Habilidades interpessoais
 .2 Treinamento
 .3 Atividades de construção da 
          equipe
 .4 Regras básicas
 .5 Agrupamento
 .6 Reconhecimento e 
          recompensas
 .7 Ferramentas de avaliação 
          dos funcionários

.3 Saídas
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.1 Entradas
 .1 Plano de gerenciamento dos 
          recursos humanos
 .2 Designações do pessoal do 
          projeto
 .3 Avaliações do desempenho 
          da equipe
 .4 Registro das questões
 .5 Relatórios de desempenho do 
           trabalho
 .6 Ativos de processos 
          organizacionais

.2 Ferramentas e técnicas
 .1 Observação e conversas
 .2 Avaliações de desempenho 
          do projeto
 .3 Gerenciamento de conflitos
 .4 Habilidades interpessoais

.3 Saídas
 .1 Solicitações de mudança
 .2  Atualizações no plano de 
          gerenciamento do projeto
 .3 Atualizações nos documentos 
          do projeto 
 .4 Atualizações nos fatores 
          ambientais da empresa
 .5 Atualizações nos ativos de 
          processos organizacionais

Visão geral do gerenciamento dos 

recursos humanos do projeto

9.2 Mobilizar a equipe 

do projeto

9.1 Planejar o gerenciamento 

dos recursos humanos 

9.3 Desenvolver a equipe 

do projeto

9.4 Gerenciar a equipe 

do projeto

Figura 9-1. Visão geral do gerenciamento dos recursos humanos do projeto
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3.1. Planejar o Gerenciamento dos Recursos Humanos 

Planejar o gerenciamento dos recursos humanos, segundo o Guia PMBOK® - 5. ed., é 

o processo que envolve a definição das responsabilidades, dos papéis, das hierarquias e das 

habilidades que serão necessárias para a execução do projeto, bem como, a elaboração do 

plano de gerenciamento de pessoal. Esse processo tem como objetivo facilitar a execução do 

plano de gerenciamento de pessoal,  identificando a necessidade de mobilização e 

desmobilização da equipe necessária para a execução do projeto. 

Assim podemos dizer que o planejamento dos recursos humanos contribui para 

ampliar o alcance nos objetivos delineados nos projetos, pois ele define também as 

competências humanas para a execução eficiente dos mesmos. Além disso, envolve também 

aspectos relativos a gestão de equipe como: treinamentos, plano de liberação de pessoal, 

reconhecimento e recompensas, conformidade, segurança, política interna e procedimentos. 

A Figura 3, apresenta o do fluxo de dados do processo - planejar o gerenciamento dos 

recursos com a demais processos do Guia PMBOK® - 5. Edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Figura 3 –  Diagrama de fluxo de dados do projeto: Planejar o  gerenciamento dos recursos 
              Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) – Quinta edição, 2013, 

p. 258 
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9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos

Planejar o gerenciamento dos recursos humanos é o processo de identificação e documentação de 
papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um 
plano de gerenciamento de pessoal. O principal benefício desse processo é o estabelecimento dos papéis, 
responsabilidades e organogramas do projeto, além do plano de gerenciamento de pessoal, incluindo o 
cronograma para mobilização e liberação de pessoal. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse 
processo estão ilustradas na Figura 9-2. A Figura 9-3 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo.

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

.1 Plano de gerenciamento 
 do projeto
.2 Requisitos de recursos 
 das atividades
.3 Fatores ambientais da 
 empresa
.4 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Organogramas e 
 descrições de cargos
.2 Rede de relacionamentos
.3 Teoria organizacional
.4 Opinião especializada
.5 Reuniões

.1 Plano de gerenciamento 
 dos recursos humanos

Figura 9-2. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos: entradas,  
ferramentas e técnicas, e saídas

 

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto

9.4
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equipe do projeto

9.3 
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equipe do projeto

9.2
Mobilizar a 

equipe do projeto

• Plano de gerenciamento 
   dos recursos humanos

• Ativos de 
   processos 
   organizacionais
• Fatores ambientais 
   da empresa 7.2

Estimar 
os custos

 11.2
Identificar 
os riscos

9.1
Planejar o 

gerenciamento dos 
recursos humanos 

4.2
Desenvolver o plano 
de gerenciamento 

do projeto

6.4
Estimar os recursos 

das atividades

• Plano de gerenciamento 
   do projeto

• Requisitos dos 
    recursos das 
    atividades

Empresa/
organização

Figura 9-3. Diagrama do fluxo de dados do projeto Planejar o gerenciamento dos recursos
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3.2. Mobilizar a Equipe de Projeto 

O processo de mobilizar a equipe de projeto, segundo o Guia PMBOK ® – Quinta ed., 

é a etapa responsável pela alocação dos recursos humanos necessários para a execução dos 

projetos. Nesta etapa é preciso orientar a seleção da equipe e atribuir responsabilidades para 

obter uma equipe de alta performance, melhorando assim a perspectiva de sucesso no projeto. 

Devemos ressaltar que a equipe de gerenciamento pode ou não ter controle sobre a 

definição da equipe em função de acordos de negociações, funcionários pré-designados, usos 

de pessoal subcontratados, uso de equipes virtuais e relações hierárquicas entre outras. 

Para que haja eficácia na mobilização da equipe do projeto esses fatores devem ser 

planejados pelo gerente de projeto e ou pela equipe de gerenciamento de projeto. Também 

deve se levar em conta o impacto de qualquer indisponibilidade desses recursos humanos no 

cronograma, no orçamento, na qualidade, nos riscos do projeto, e em outros planos de 

gerenciamento do projeto. 

A Figura 4, apresenta o do fluxo de dados do processo - mobilizar a equipe do projeto 

com os demais processos do Guia PMBOK® - Quinta edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 4 –  Diagrama de fluxo de dados do projeto: mobilizar a equipe do projeto 
                     Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK ®) – Quinta edição, 

2013, p. 268 
 
 

 

9 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO

268 ©2013 Project Management Institute. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) — Quinta Edição

 

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto

9.2
Mobilizar a 

equipe do projeto

9.1
Planejar o 

gerenciamento dos 
recursos humanos 

 9.3
Desenvolver a 

equipe do projeto

9.4
Gerenciar a 

equipe do projeto

• Ativos de 
   processos 
   organizacionais
• Fatores 
   ambientais 
   da empresa

• Plano de 
   gerenciamento 
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Figura 9-8. Diagrama do fluxo de dados do processo Mobilizar a equipe do projeto

A equipe de gerenciamento do projeto pode ou não ter controle direto sobre a seleção dos membros 
da equipe devido a acordos de negociação coletiva, uso de pessoal subcontratado, ambiente de projeto em 
estrutura matricial, relações hierárquicas internas ou externas, ou diversas outras razões. É importante que os 
seguintes fatores sejam considerados durante o processo de mobilização da equipe do projeto:

•  O gerente de projetos ou a equipe de gerenciamento de projetos deve negociar com eficácia e 
influenciar outras pessoas que estejam em uma posição de fornecer os recursos humanos necessários 
para o projeto.

•  Deixar de mobilizar os recursos humanos necessários para o projeto pode afetar os cronogramas 
e orçamentos, a satisfação do cliente, a qualidade e os riscos. Recursos humanos ou capacidades 
insuficientes podem reduzir a probabilidade de sucesso e, na pior das hipóteses, resultar no 
cancelamento do projeto.

•  Se os recursos humanos não estiverem disponíveis devido a restrições, fatores econômicos ou 
designações anteriores para outros projetos, o gerente de projetos ou a equipe do projeto pode 
precisar designar recursos alternativos, talvez com menos competências, desde que não ocorra 
infração de requisitos jurídicos, regulatórios, obrigatórios ou outros critérios específicos.
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3.3. Desenvolver a Equipe do Projeto 

O processo de desenvolver a equipe do projeto, segundo o Guia PMBOK ® – Quinta 

ed., é a etapa responsável pela melhoria das competências, das habilidades e das interações 

que serão estabelecidas no processo de execução, com o objetivo de aumentar o desempenho 

do projeto.  A principal vantagem desse processo é que ele promove uma melhor performance 

da equipe, através da melhoria das habilidades interpessoais, das competências, da motivação 

e redução da rotatividade dos colaboradores. 

O sucesso de um projeto esta intimamente ligado ao bom andamento da trabalho de 

equipe, assim é fundamental que o gerente de projeto possua habilidades capazes de 

desenvolver a equipe e perceber as qualidades de cada integrante de seu quadro de funcional. 

Os gerentes de projeto devem sempre incentivar seu pessoal através de desafios e 

oportunidades, oferecendo feedback2, apoio, orientação e recompensando o bom desempenho 

dos mesmos. Uma equipe de alta performance pode ser desenvolvida através da utilização de 

uma comunicação assertiva, incentivando-se a confiança nos membros da equipe, 

administrando-se os conflitos de forma construtiva e proporcionando-se desta forma decisões 

colaborativas (Guia PMBOK ® – Quinta ed.). 

Uma vez que os projetos possuem um diversidade cultural, cabe ao gerente de projetos 

aproveitar essas diversidades para saber identificar as habilidades e competência técnicas de 

cada colaborador, desenvolvendo-as de forma a contribuir para um melhor desempenho do 

projeto. Segundo o Guia PMBOK ® – Quinta ed., os objetivos para desenvolver uma equipe 

de projeto são, mas não limitados a: 

• Aprimorar os conhecimentos da equipe de projetos de forma a aumentar a performance da 

mesma para a conclusão das etapas do projeto, reduzindo custos, prazos e melhorando a 

qualidades dessas entregas; 

• Estabelecer a confiança e o consenso entre os membros da equipe de modo a aprimorar a 

motivação, reduzir conflitos e aumentar o trabalho de equipe; 

• Criar uma cultura de equipe dinâmica, integrada e participativa, com o objetivo de:  

• Melhorar da produtividade individual e da equipe, do espírito de equipe e da 

cooperação; 
                                                
2 Feedback é “um subsistema de comunicação de retorno, proporcionando pela saída do sistema à sua entrada no 

sentido de alterá-la de alguma maneira” (CHIAVENATO, 2006, p. 216).  
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• Treinamento dos membros da equipe e compartilhamento de conhecimento 

entre eles, com o intuito de aprimoramento dos mesmos. 

A Figura 5, apresenta o do fluxo de dados do processo - desenvolver a equipe do 

projeto com os demais processos do Guia PMBOK® - Quinta edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
     
   

 Figura 5 –  Diagrama de fluxo de dados do projeto: desenvolver a equipe do projeto 
                     Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK ®) –Quinta edição, 

2013, p. 273 
 

3.4. Gerenciar a Equipe do Projeto 

Gerenciar a equipe do projeto, segundo o Guia PMBOK ® – Quinta ed., é o processo 

responsável por verificar o desempenho dos membros da equipe de projeto, dar e fornecer 

feedback, solucionar problemas e conflitos e gerenciar as mudanças com o intuito de melhorar 

o desempenho do projeto.  

Gerenciar a equipe de projeto exige por parte de seus gerentes habilidades que 

estimulem o trabalho em equipe, formando uma equipe coesa e proativa, com o intuito de 

melhorar a produtividade da mesma. Gerenciar envolve técnicas de: comunicação assertiva, 

avaliação de desempenho e resolução de conflitos. O êxito dos GPs em gerenciar suas equipes 

está condicionado na sua capacidade de solucionar conflitos, podendo utilizar-se de vários 

método para a resolução dos mesmos (Guia PMBOK ® – Quinta ed.). 
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9.3 Desenvolver a equipe do projeto

Desenvolver a equipe do projeto é o processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do 
ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. O principal benefício deste processo 
é que ele resulta no trabalho de equipe melhorado, habilidades interpessoais e competências aprimoradas, 
empregados motivados, taxas reduzidas de rotatividade de pessoal, e numa melhoria do desempenho do 
projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustrados na Figura 9-9. A Figura 
9-10 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo. 

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

.1 Plano de gerenciamento 
     dos recursos humanos
.2 Designações do pessoal 
     do projeto
.3 Calendários dos recursos

.1 Habilidades interpessoais

.2 Treinamento

.3 Atividades de construção 
     da equipe
.4 Regras básicas
.5 Agrupamento
.6 Reconhecimento e 
     recompensas
.7 Ferramentas de 
     avaliação dos funcionários

.1 Avaliações do 
     desempenho da equipe
.2 Atualizações nos fatores 
     ambientais da empresa

Figura 9-9. Desenvolver a equipe do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas
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Figura 9-10. Diagrama do fluxo de dados do processo Desenvolver a equipe do projeto
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O uso de habilidades interpessoais é fundamental para que os GPs consigam 

identificar os pontos fortes e fracos dos membros da sua equipe. Segundo o Guia PMBOK ® 

– Quinta ed., as habilidades mais utilizadas pelos GPs são: 

• Liderança: ela constitui uma habilidade essencial que deve ser utilizada em todas as fases 

do ciclo de vida do projeto, pois é importante comunicar os objetivos estratégicos e 

motivar a equipe para alcançar a alta performance. 

• Influência: Envolve habilidades como: capacidade de persuasão, de ouvir com eficácia, de 

considerar várias perspectivas em qualquer situação e de colher informações relevantes 

para tomada de decisão mútua. 

• Processo decisório eficaz: É a capacidade de fazer negociação com a organização e com o 

membros da equipe, levando em contas algumas diretrizes como : foco nas metas a serem 

atingidas, verificação das informações existentes e desenvolver as habilidades e estimular 

a criatividade da equipe, entre outros. 

A Figura 6, apresenta o do fluxo de dados do processo - gerenciar a equipe do projeto 

com os demais processos do Guia PMBOK® - Quinta edição. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 6 –  Diagrama de fluxo de dados do projeto : gerenciar a equipe do projeto 
            Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK ®) –Quinta edição, 2013, 
p. 280 
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Figura 9-12. Diagrama do fluxo de dados do processo Gerenciar a equipe do projeto

Como resultado do gerenciamento da equipe do projeto, as solicitações de mudança são encaminhadas, 
o plano de gerenciamento dos recursos humanos é atualizado, as questões são resolvidas, são fornecidos 
comentários para as avaliações de 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.
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4.  GERENTE DE PROJETOS  

4.1. O Gerente de Projetos 

Projeto é uma palavra oriunda do termo em latim projectum que significa “algo 

lançado à frente”. Por isso projeto pode ser definido como um esforço provisório que deve ser 

realizado no futuro, com objetivo e tempo definidos para sua devida execução (PMBOK® - 

quinta edição, 2013). 

Vargas define projeto como, “ [...] um empreendimento não repetitivo, caracterizado 

por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir 

um objetivo claro, definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos 

de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” (VARGAS, 2003, p. 8). 

Cada dia mais os projetos são essências no mundo corporativo, sendo componentes 

estratégicos para o desenvolvimento e sobrevivência das organizações, agregando valor as 

mesmas, “[...] os projetos criam valor na forma de processos de negócios melhorados, são 

indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos e serviços, e tornam mais fácil para a 

companhia responder às mudanças relativas ao ambiente, à concorrência, e de mercado” 

(PMBOK® - quinta edição, 2013, p. 17). 

Os gerentes de projetos são as pessoas designadas com o intuito de fazer com que os 

objetivos do projeto sejam alcançados com sucesso. Devem possuir habilidades,  assim como, 

conhecimentos relativos ao gerenciamento de projetos, às competências comportamentais, 

para que possam conduzir suas equipes e desenvolvê-las para que os objetivos sejam 

devidamente atingidos. Sendo também a pessoa designada pela organização para liderar a 

equipe de modo a alcançar os objetivos do projeto (PMBOK® - Quinta Edição). 

De forma geral, concluímos que os gerentes são as pessoas responsáveis por executar 

tarefas através do gerenciamento de suas equipes, de forma a atingir os objetivos pré-

estabelecidos pelas organizações. Assim eles estão se tornando cada vez mais essenciais às 

organizações, uma vez que são o elo entre as estratégias e as equipes. Entretanto, apenas o 

conhecimento dos processos relativos às boas práticas não asseguram o gerenciamento eficaz. 

Segundo o PMBOK® - quinta edição (2013, p. 17), o gerenciamento competente estabelece 

as seguintes competências necessárias aos gerentes de projeto:  

Conhecimento – Refere-se ao que o gerente de projetos sabe sobre gerenciamento de 
projetos. 
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Desempenho – Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de fazer ou realizar 
quando aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Pessoal – Refere-se ao comportamento do gerenciamento de projetos na execução do 
projeto ou atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, principais 
características de personalidade, e liderança, que fornecem a habilidade de guiar a 
equipe do projeto ao mesmo tempo em que atinge objetivos e equilibra as restrições 
do mesmo. 

 

4.2 - Competências e Habilidades do Gerente de Projeto 

As competências necessárias para determinar o bom desempenho de um líder estão 

baseadas nas suas habilidades, nas suas atitudes e nos seus conhecimentos. O termo líder diz 

respeito ao indivíduo, enquanto que liderança se refere a atividade que o indivíduo executa.  

Atualmente existe uma grande gama de definições de liderança, dado a sua 

importância no mundo corporativo e dos diversos fatores que cercam e determinam seus 

processos. Podemos citar White (2007, p. 3)  “A liderança envolve a cabeça e o coração e é 

tanto analítica quanto interpessoal. Ter discernimento para saber quando ter sangue-frio, 

racional e decisivo e quando ter sangue quente, amável e participativo, é um grande desafio 

pessoal ”.  De acordo com Maxwell (2007, p. 89 - 92) “liderar é influencia. [...] as pessoas 

seguem líderes em que confiam – líderes com caráter. As pessoas seguem líderes a quem 

respeitam – líderes competentes. Para Bennis (1996, apud CAVALCANTI et al, 2009, p. 38), 

“liderança é o que dá a organização sua visão e capacidade para transformar essa visão em 

realidade”. 

Pode-se definir líder como o indivíduo que consegue atingir os resultados esperados 

por meio de outras pessoas. Um líder tem como objetivo o desenvolvimento de seus 

colaboradores, capacitando-os no âmbito profissional e pessoal. Deve ser capaz de adquirir 

confiança e respeito de forma a manter uma equipe coesa, com espírito de equipe e um 

ambiente harmonioso. Liderar é fazer com que seus colabores executem as tarefas que você 

deseja de forma voluntária. 

De acordo com Chiavenato (2010, p. 42) agindo assim “as pessoas passam a ser 

consideradas como parceiros da organização que tomam decisões a respeito de suas 

atividades, cumprem metas e alcançam resultados previamente negociados e que servem o 

cliente no sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas.”, uma vez que, os indivíduos 

para se sentirem motivados necessitam de desafios que os estimulem. 
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Para SHARMA (2010, p. 169), em seu livro O Líder Sem Status – Uma parábola, a 

liderança esta intimamente ligada ao nível de relacionamento dos indivíduos, para ele existem 

5 regras de liderança:  

• Humanismo 
• Unir-se por meio do entendimento 
• Misturar-se 
• Agradar a si mesmo 
• Nutrir 

 

Há dois estudos considerados relevantes que tratam as habilidades dos gerentes de 

projeto: Kerzner (1992 apud RABECHINI JÚNIOR, 2001) e Shtub, Bard & Globerson (1994 

apud RABECHINI JÚNIOR, 2001). Segundo Kerzner (1992 apud RABECHINI JÚNIOR, 

2001) existem 10 habilidades fundamentais inerentes ao gerente de projeto, as quais foram 

definidas através de pesquisa e experiência (Tab.1).  

 

  Tab. 1 – Habilidades do Gerente de Projetos segundo Kerzner 

    

   Fonte: adaptado de Kerzner (1992, apud RABECHINI JÚNIOR, 2001, p. 94) 

 

Shtub, Bard & Globerson (1994, apud RABECHINI JÚNIOR, 2001) identificaram 

oito habilidades que o gerente de projeto devem possuir para desempenhar com eficácia as 

ações de integração e desenvolvimento de um projeto. A Tab. 2 demonstra essas habilidades. 

Habilidades Características

Construção de Equipes Capacidade de formar Equipes de Trabalho

Liderança Capacidade de influenciar a equipe e todos os envolvidos no projeto

Resolução de Conflitos Capacidade de identificar e resolver os conflitos no âmbito do projeto

Competência Técnica Capacidade de coordenar as ações técnicas do projeto

Planejamento Capacidade de elaborar planos e executá-los

Organização Capacidade de estabelecer os critérios de trabalho no âmbito do projeto

Empreendedor Capacidade de gerar e gerenciar negócios para o projeto

Administracão Capacidade de desenvolver técnicas de controle, orçamento, etc

Suporte Gerencial Capacidade de gerenciar as interfase com todos os envolvidos no projeto, 
principalmente com a alta administração

Alocar Recursos Capacidade de estabelecer os recursos necessários às várias fases do 
projeto
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Tab. 2 – Habilidades do Gerente de Projetos segundo Shtub, Bard & Globerson 

 
 
Fonte: adaptado de Shtub, Bard & Globerson (1994, apud RABECHINI JÚNIOR, 2001, p. 95) 

Outro estudo que trata das habilidades dos gerentes de projeto pode ser demonstrado 

pelo estudo de Benchmarking do PMI Brasil  2010.  A Fig. 7 apresenta as habilidades mais 

valorizadas e a Fig. 8 apresenta as habilidades mais deficientes em profissionais, em 

organizações brasileiras no gerenciamento de projetos. 

 

  
Figura 7 - Habilidades mais valorizadas pelas organizações no gerenciamento de projetos 
Fonte: Adaptado do Estudo Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010, Project Management                   
Institute – Chapters Brasileiros, p. 107 

 

Habilidades Características

Liderança Capacidade de estabelecer metas e de fazer cumprí-las

Adminstração do tempo Capacidade de gerenciar o prazo das atividades de projeto

Negociador Capacidade de negociar com as várias entidades que participam do projeto

Técnico Capacidade de definir o objetivo e escopo do projeto

Comunicação Capacidade de estabelecer um sistema de informação no projeto

Relação com o cliente Capacidade de contratar fornecedores e de relacionar-se com os clientes

Relação Humana Capacidade de gerenciar as relações humanas resolvendo conflitos e estimulando as pessoas

Orçamento Capacidade de elaborar e gerenciar planos financeiros e de desembolso do projeto
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Figura 8 - Habilidades que as organizações consideram deficientes nos seus gerentes de projetos  
Fonte: Adaptado de Estudo Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010, Project Management          
Institute – Chapters Brasileiros, p. 108 

 

O ICB (IPMA Competetency Baseline), conhecido no Brasil como Associação 

Internacional de Gestão de Projetos, é uma organização que tem como foco a capacitação 

profissional na área de gerenciamento de projetos. Segundo o IBC,  competência é o resultado 

das seguintes combinações: comportamento, habilidades, experiências e conhecimento.  

A fig. 9 “o olho das competências” foi divida em competências técnicas, contextuais e 

comportamentais  segundo o ICB ( apud TRENTIM, 2014, p. 8) 
• Competências Técnicas – Do ponto de vista das competências técnicas, o 
profissional de gerenciamento de projetos deve dominar as áreas de conhecimento 
envolvidas na gestão de projetos, bem como métodos, ferramentas e técnicas. O 
referencial de competências do IPMA destaca dois temas de extrema importância, 
muitas vezes negligenciadas nos projetos: Sucesso em Gerenciamento de Projetos e 
Partes Interessadas. Podemos vincular esses temas aos objetivos e requisitos de 
projeto, sempre voltados à geração de benefícios e valor. A seguir, temos as 
tradicionais áreas de comunicação, qualidade, escopo, tempo, custo, aquisições, 
riscos e recursos humanos (equipe). As fases, organização e estruturação de projeto, 
também devem ser dominadas pelo gestor de projetos. 
 
• Competências contextuais – Com relação a esta competências contextuais, o 
referencial de competências do IPMA é bastante completo. O profissional de 
gerenciamento de projetos precisa compreender o contexto em que seu projeto 
opera. Neste conjunto de competências, o gestor de projetos deve dominar temas 
com gestão de portfólio, de programas e de recursos, aspectos legais, ambientes e de 
saúde, modelo de negócios, finanças e operação da empresa. 
 
• Competências Comportamentais – Essas competências refletem basicamente 
as principais habilidades interpessoais, tais como: liderança, inteligência emocional 
e inteligência social 
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Figura 9 – Olho das Competências (IPMA Brasil. Org) 
Fonte: Adaptado de Modelo IPMA Compectency Baselin (apud TRENTIM, 2014, p. 8) 

 
 

O gerente de projetos deve seguir uma série de princípios essenciais para atingir suas 

metas dentro de uma organização. Podemos citar algumas delas: liderança, trabalho em 

equipe, conhecimento técnico, resolução de conflitos, negociação, habilidade de 

comunicação, motivação, delegação, manter relações sociais, dar o exemplo (DINSMORE, 

2007;  MAXIMIANO, 2000; VARGAS, 2003). 

Conforme já definido, o gerente de projetos é a pessoa designada pela organização 

com o intuito de fazer com que os objetivos do projeto sejam alcançados, devendo fazê-lo por 

intermédio de suas equipes, concluindo que está em suas habilidades a fonte de sucesso ou 

fracasso de um projeto. Pois na busca dos resultados, o GP atua na resolução de diversos 

conflitos que envolvem muitos interesses e que, na grande maioria, são de natureza 

comportamental. Pessoas sem dúvida, são a razão de tudo o que acontece nos projetos, 

portanto pode-se dizer que um GP não gerencia projetos, gerencia pessoas. Como as pessoas 

são dotadas de emoções e sentimentos, estes constituem componentes essenciais ao ambiente 

de projetos e devem ser considerados, tal como os conhecimentos técnicos, como fator 

determinante para o sucesso ou fracasso de um empreendimento (OLIVEIRA, 2011). 
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Pelo exposto nos diversos estudos apresentados acima, pode-se constatar que 

habilidades como: liderança, comunicação, resolução de conflitos, motivação, entre outras; 

habilidades ditas interpessoais e intrapessoais constituem um fator determinante para o 

desempenho eficaz de um gerente de projeto. Desta forma, conclui-se que a inteligência 

emocional representa um diferencial competitivo ao gerente de projeto. “GPs que dominam a 

inteligência emocional se destacam de outros GPs” (MERSINO, 2009, p. 16). 

 

4.3 – Competências Emocionais para Gerente de Projetos 

No capítulo 2 (Inteligência Emocional) deste estudo, foi apresentado de forma sucinta 

a estrutura emocional desenvolvida por Goleman. Neste subcapítulo será  demonstrada de 

forma mais detalhada a estrutura emocional desenvolvida por Mersino em seu livro 

“Inteligência Emocional para Gerenciamento de Projetos” (2009), que foi adaptada dos 

estudos de Goleman e é voltada para o gerente de projeto.  Segundo Mersino (2009), a 

estrutura foi modificada com o intuito de demonstrar os conceitos mais relevantes da 

inteligência emocional para os GPs. Apesar deste estudo basear –se, na quase sua totalidade, 

nos conceitos de Mersino (2009), também foram abordados outros autores. 

As adaptações feitas por Mersino (2009) estão abaixo relacionadas:  

a) As competências que devem ser dominadas primeiramente foram colocadas por Mersino 

na parte de baixo da estrutura emocional (Autoconsciência e Autogerenciamento). 

Também foi adicionada a ela a competência chamada Liderança de Equipe; 

b) Inclui-se as competências: autoconfiança e auto-avaliação, e outras perderam ênfase; 

c) Algumas competências foram excluídas totalmente com o objetivo de dar maior destaque 

naquelas de maior importância ao GPs. Elas incluem confiabilidade, honestidade, 

adaptabilidade, orientação para realizações, iniciativa, orientação para o serviço, 

influência, catalisador de mudanças, construção de laços, trabalho em equipe e 

colaboração; 

d) Acrescentou-se a competência de consciência social ligada aos limites emocionais e a 

competência de gestão de relacionamentos ligadas a dizer a verdade. 
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Fig. 10 – Estrutura de Goleman de Competências Emocionais                                   

Fonte: adaptado de Mersino, 2009, p. 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           
                                    

Fig. 11 – Estrutura de Inteligência Emocional para Gestão de Projetos 
Fonte: adaptado de Mersino, 2009, p. 31 
 

 
4.3.1 – Autoconsciência 

O domínio da autoconsciência é a capacidade de compreensão de si mesmo e de suas 

emoções. Sem ter controle e consciência dessas emoções será difícil de entender as demais 

competências. As competências da autoconsciência são: autoconsciência emocional, auto-

avaliação acurada e autoconfiança (MERSINO, 2009). 

EU OUTROS
(COMPETÊNCIA/PESSOAL) (COMPETÊNCIA/SOCIAL)

RECONHECIMENTO AUTOCONSCIÊNCIA CONSCIÊNCIA/SOCIAL

AUTOCONSCIÊNCIA*EMOCIONAL **EMPATIA
AUTO/AVALIAÇÃO*ACURADA **CONSCIÊNCIA*ORGANIZACIONAL
AUTOCONFIANCA **SERVIÇO

AUTOGERENCIAMENTO GESTÃO/DE/RELACIONAMENTOS

AUTOCONTROLE*EMOCIONAL **LIDERANÇA*INSPIRACIONAL
TRANSPARÊNCIA **INFLUÊNCIA

REGULAÇÃO ADAPTABILIDADE **DESENVOLVIMENTO*PESSOAS
REALIZAÇÃO **CATALISADOR*DE*MUDANÇAS
INICIATIVA **GERENCIAMENTO*DE*CONFLITOS
OTIMISMO **CONSTRUÇÃO*DE*LAÇOS
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- CONSCIÊNCIA
- ORGANIZACIONAL
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1- AUTOCONSCIÊNCIA 2 -AUTOGERENCIAMENTO
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!
!
!
 
 

5- LIDERANÇA DE EQUIPE 
 

- COMUNICAÇÕES 
- GERENCIAMENTO DE CONFLITOS 

- LIDERANÇA INSPIRACIONAL 
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A capacidade que um indivíduo tem de compreender as suas próprias emoções e as 

suas reações frente a elas, constitui a habilidade primordial para ter autoconsciência e também 

para toda inteligência emocional (MERSINO, 2009). 

Todo indivíduo possui características diferentes, fruto das experiências vivenciadas ao 

longo da vida e na forma como administra e reage diante das dificuldade sofridas. Pode se 

dizer que, o modo como os indivíduos reagem as ocorrências da vida vem da compreensão de 

suas emoções “[...] nos tornamos mais fortes quando reconhecemos os sentimentos básicos 

que estamos vivenciando. A autoconsciência significa desenvolver essa capacidade.” 

(MERSINO, 2009, p. 42).  

Como todo projeto envolve pessoas de diferentes lugares e até de diversas culturas, 

concluí-se que dificilmente não seja vivenciado algum tipo de emoção conflitante e que, as 

reações desencadeadas afete de algum modo o sucesso do empreendimento. Portanto, é 

essencial entender as emoções e as reações advindas dela (MERSINO, 2009). 

Segundo Weisinger, “ a autoconsciência aguçada lhe permite monitorar-se, observar-

se em ação. Estando você no centro do seu universo, precisa primeiramente compreender o 

que faz agir como age, antes de começar a alterar seu comportamento em busca de melhores 

resultados” (1997, p. 26). 

 

• Autoconsciência Emocional: 

É através da autoconsciência emocional que o indivíduo se torna capaz que avaliar 

minunciosamente o impacto das emoções em suas reações. As pessoas podem identificar o 

seu verdadeiro sentimento utilizando de alguns métodos: reconhecer as suas próprias emoções 

através das sensações, escrever o que sente e identificar os sinais de alerta - humor 

inadequado, uso do sarcasmo, comportamento passivo agressivo, fazer papel de vítima 

(MERSINO, 2009). 

• Emoções: 

As palavras ligadas às emoções estão demonstradas na Fig. 12 – Estrutura SHASHET 

(acrônimo em inglês: sad, angry, scared, happy, excid e tender – triste, irado, amedrontado, 
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feliz, animado e carinhoso). Estrutura desenvolvida por David E. Carlson no seu livro 

Counseling and Self-Esteem.3 

Ela contêm três famílias de emoções negativas (triste, irado e amedrontado) e três 

emoções positivas (feliz, animado e carinhoso), bem como, a gama de emoções que cada uma 

delas representa e o aumento da intensidade de cada emoção, demonstrado do centro para fora 

do círculo. Através delas  é possível diferenciar o grupo de emoções e saber qual tipo de 

sentimentos estamos vivenciando. Compreender como nos sentimos e que acontece conosco é 

fundamental para ter autoconsciência e inteligência emocional (MERSINO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        
                              
                        

Fig. 12 – As famílias SASHET de emoções 
Fonte: Mersino, 2009, p. 29 

 

A autoconsciência emocional é fundamental para os indivíduos emocionalmente 

inteligentes. Primeiro, porque as pessoas possuem uma enorme dificuldade em lidar com suas 

próprias emoções, pois muitas vezes são sinônimos de dor e pavor, tornando-os insensíveis. 
                                                
3 David Carlson. Counseling and Self-Esteem, Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc., 1995. 
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Figura 11 – As famílias SASHET de emoções 

Fonte: MERSINO, Anthony C., 2009, p. 29  

 

A lista de emoções da estrutura SASHET com suas explicações e variantes 

consideradas, e o repertório emocional como apresentado no capítulo II na seção 2.3, 

traduzem as informações com significado relativo sobre o estado emocional básico das 

pessoas estabelecendo um conhecimento prático para entendimento e desenvolvimento da 

capacidade de autoconsciência emocional através da percepção dos sentimentos.  

As pessoas que desenvolvem esta competência reconhecem as próprias emoções e 

seus efeitos, sabem que emoções estão sentindo e por que, tendo a capacidade de estabelecer 

elos entre seus sentimentos, pensamentos, ações e palavras, pois são conscientes de como 

estes afetam seu desempenho por possuírem uma percepção orientadora de seus valores e 

objetivos. 

A Tabela 4 registra a manifestação física em nossos corpos e o vínculo com as 

expressões faciais de acordo com o estado de ocorrência das emoções. 
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Segundo, porque se as pessoas não tiverem plena consciência de suas emoções não serão 

competentes nas demais competências da inteligência emocional (MERSINO, 2009). 

 

• Auto-avaliação Acurada:  

A auto-avaliação permite  uma análise precisa dos pontos fortes e fracos através de 

uma percepção acurada e uma busca constante de feedback. Segundo Mersino (2009), as 

características de indivíduos que possuem auto-avaliação acurada são: 

• Consciência de seus pontos fortes e fracos; 

• Capacidade de aprendizado com as experiência da vida e reflexão perante os 

acontecimentos; 

• Capacidade de constante evolução através de aprendizado contínuo, 

autodesenvolvimento e são abertura à feedback; 

• Possuir senso de humor sobre si mesmo. 

 

• Autoconfiança:  

A autoconfiança é a segurança que o indivíduo possui e que lhe confere a tomada de 

decisões assertivas em todas as situações existentes. Segundo Mersino (2009), as 

características dos indivíduos que possuem  autoconfiança são:  

• Confiança em si mesmo e postura ao se colocar diante dos outros; 

• Capacidade de emitir opinião sobre diversos assuntos e não medo de expressá-

las, mesmo sabendo que elas não são de consenso comum; 

• Capacidade de tomar de decisões sólidas mesmo estando sobre pressão. 

 

4.3.2 – Autogerenciamento 

O domínio do autogerenciamento é a capacidade de orientar  e administrar o estado 

emocional, ou seja, é a capacidade de controlar as emoções de modo que as reações não seja 

determinadas por elas. Isso inclui técnicas que possibilitam manter o controle das emoções 

evitando gatilhos e pensamentos que levem ao colapso emocional (MERSINO, 2009). 

A relevância do autogerenciamento no mundo corporativo é devido ao fato que 

indivíduos que não têm controle sobre suas emoções acabam sendo reconhecido por suas 

equipes como chefes estereotipados, ou seja, difíceis de lidar, fato que não é bem aceito, hoje 
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em dia, no mundo dos negócios. Espera-se que GPs e os líderes tenham pleno domínio de si 

mesmos e de suas emoções, eles “[...] precisam se controlar e administrar suas emoções. Ele 

não podem se dar o luxo de deixar as emoções tomarem conta e ditarem seu comportamento, 

ou acabarão descobrindo que não conseguem liderar ninguém por muito tempo” (MERSINO, 

2009, p. 57). 

A competência do autogerenciamento é o autocontrole.  

• Autocontrole: 

O autocontrole constitui um fator essencial ao indivíduo, uma vez que os confere a 

capacidade de manter a calma e não perder a cabeça frente as situações conflitantes.  

Projetos podem ser extremamente estressantes devido a inúmeros fatores que lhes são 

intrínsecos. Os orçamentos e prazos na maioria das vezes costumam ser apertados, sem falar 

do escopo que atendem a negociações e exigências dos interessados no projeto, que podem ser 

de difícil execução. Desta forma, os GPs necessitam apreender a controlar e administrar seu 

próprio estresse, para poder controlar a sua equipe através do seu modo de agir perante os 

desafios do projeto (MERSINO, 2009). 

Quanto maior a equipe e o prazo do projeto, maior será a probabilidade da existência 

de uma série de emoções e situações conflitantes, que exigirão dos seus gerentes e líderes um 

intenso autocontrole emocional.  

O autocontrole nos ajuda a evitar os colapsos emocionais, ou seja, que se tenha uma 

resposta involuntária a uma situação “[...] estamos perdendo a cabeça quando temos um 

colapso emocional” (MERSINO, 2009, p. 61). Nem todo mundo possui a capacidade de 

manter-se mais calmo perante o outro, na verdade, muitas pessoas vivenciam algum tipo de 

colapso no trabalho. Eis alguns colapsos emocionais que podem ser verificados nos projetos: 

discursos raivosos, bater portas, carta-bomba por e-mail, retirada e isolamento, guardar 

rancores e acerto de contas, críticas, sarcasmo, humor inadequado, fazer papel de vítima 

(MERSINO, 2009). 

Controlar as emoções não significa sufocá-las, pois podemos utilizá-las como uma 

fonte de informação para melhorar um cenário, pois controlar as emoções significa “[...] 

compreendê-las e usar essa compreensão para modificar as situações em seu benefício” 

(WEISINGER, 1997, p.45). 
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Os colapsos emocionais podem ser precedidos de gatilhos emocionais, estes foram 

identificados por Adele Lynn em seu livro The EQ diffence; A Powerful Plan for Putting 

Emotional Intelligence to Work (2005, apud MERSINO, 2009, p. 63): 

• Humores e atitudes de outras pessoas; 
• Preconceito ou prenúncio; 
• Fixação; 
• Personalidade; 
• Palavras perigosas/botões perigosos; 
• Crítica percebida; 
• Ambiente físico. 
• Doenças ou condições físicas; 
• Situações.4 

 
 

4.3.3 – Consciência Social 

O domínio da consciência social consiste em  ampliar a percepção de modo a incluir 

emoções no ambiente global. As competências da consciência social incluem empatia, 

consciência organizacional e ver o outro com clareza e limites emocionais (MERSINO, 

2009). 

Pode-se dizer que a consciência social é fundamental aos gerentes de projetos, pois 

como dito anteriormente, projetos são executados por pessoas, portanto, se elas não possuírem 

a capacidade de se relacionar com outras pessoas, dificilmente conseguirão realizar o trabalho 

por intermédio delas. Outro fator relevante está no fato dos projetos serem temporários, 

portanto os GPs devem possui a habilidade de ler e entender o outro de modo rápido, pois 

estão em constante contato com equipes novas e com novos stakeholders (MERSINO, 2009). 

Pode-se verificar nos projetos algumas situações típicas de consciência social, segundo 

Mersino (2009, p. 84): 

• Entender as comunicações verbais e não verbais dos diferentes stakeholders; 
• Entender as motivações dos membros de nossa equipe de modo que possamos 

alinhá-las aos objetivos do projeto; 
• Melhorar nossa compreensão dos stakeholders; 
• Dar feedback e fazer críticas construtivas para os membros da equipe; 
• Reconhecer e lidar com a hostilidade, o conflito e outros comportamentos 

negativos. 

 

                                                
4 Adele B. Lynn. EQ Difference; A Powerful Plan For Putting Emotional Intelligence to Work. NY: AMACOM. 

2005 
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• Empatia: 
 

A empatia é a habilidade que o indivíduo possui de entender e se relacionar com as 

pessoas colocando-se no lugar do outro, desta forma, é uma habilidade crítica para o 

gerenciamento de projeto e para todos os tipos de líderes. Algumas das características 

particulares da empatia nos projetos são, (MERSINO, 2009): 

• Capacidade de ler os pensamentos e sentimentos explícitos ou não das pessoas; 

• Capacidade de reconhecer e entender os pensamentos e sentimentos dos outros; 

• Capacidade de respeitar e valorizar pessoas com diferentes valores, formação e 

cultura. 

Pode-se entender claramente a importância da empatia através da definição do quinto 

hábito descrito no livro de Stephen Covery - Os Setes Hábitos das Pessoas Altamente 

Eficazes: Busque primeiro entender e depois ser entendido. Ou seja, é fundamental entender o 

ponto de vista do outro antes de tentar convencê-la das nossas convicções. Ouvir com empatia 

é quando se procura entender os interesses dos outros. Segundo Mersino (2009), as vantagens 

de ouvir com empatia para os GPs são: 

• Conseguir que o interlocutor sinta que tem importância e valor; 

• Conseguir melhorar a comunicação; 

• Compreensão das emoções básicas, fator que promove profundidade à 

conversa; 

• Construir relacionamento mais sólido através da confiança. 

 

Mersino (2009) também destaca as técnicas que ajudam a melhorar a capacidade de 

ouvir com empatia: deixar o outro falar, manter contato visual, dar ao interlocutor sua atenção 

total, repetir e resumir o que foi falado, orientar-se pelas emoções, colocar-se no lugar do 

outro e suspender o julgamento. 

Goleman (2001, p. 152) destaca que os indivíduos com essa competência apresentam: 

• São atentas às dicas emocionais e escutam os outros com atenção; 

• Mostram sensibilidade e compreendem as perspectivas de outras pessoas; 

• Prestam ajuda, com base na compreensão das necessidades e sentimentos das outras 

pessoas. 
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• Ver o outro com clareza: 

Podemos entender o significado de “ver o outro com clareza”, como sendo a 

capacidade de avaliar com perfeição e retidão o comportamento e as reações do outro. Essa 

habilidade confere ao gerente de projeto visualizar com maior clareza as atitudes de seus 

colaborados, permitindo tomadas de decisões mais assertivas (MERSINO, 2009). 

Ler as pessoas no trabalho pode ser mais difícil do que em qualquer outro ambiente, 

uma vez que as pessoas tentam disfarçar e esconder suas emoções no ambiente profissional, 

pois consideram um local inapropriado para demonstrar suas emoções. É necessário, portanto, 

procurar a coerência entre o que as pessoas falam e o que sua linguagem corporal diz 

(MERSINO, 2009). 

Para um GP ser considerado emocionalmente inteligente é necessário que ele possua a 

habilidade de “ver o outro com clareza”, para tanto deve ser capaz de vencer os seguintes 

obstáculos: seus filtros e preconceitos, sua autobiografia que impõe ao outro e as formas com 

as quais categoriza os indivíduos. 

Quando se trabalha com pessoas é possível identificar um modus operandi (MO) 

emocional de cada indivíduo, de modo a forma um perfil que permitirá aos GPs e líderes 

identificar as ações, emoções e pensamentos de seus colaboradores. É possível utilizar os 

aspectos da autoconsciência como ferramenta para identificar as ações dos colaboradores, 

segundo Mersino (2009, p. 94) elas são: 

• Emoção automática ou padrão; 
• Autoconsciência; 
• Expressividade; 
• Colapsos emocionais; 
• Pensamento podre; 
• Mudanças e surpresas; 
• Estresse; 
• Consciência social. 

 
Essas ações podem auxiliar a ver o outro claramente e constitui o segredo para a 

consciência social. 

• Consciência Organizacional: 

A consciência organizacional é a capacidade que as pessoas possuem para 

compreender as emoções nas organizações, de modo a interpretar as regras, os processos, a 

cultura e os valores que compõe o ambiente corporativo . 
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Daniel Goleman, Richard Boyatzis e Annie McKee definem a consciência 

organizacional em seu livro Primal Leadership5, como sendo: 

Um líder com uma consciência social afiada pode ser politicamente astuto, capaz de 
detectar redes sociais crucias e ler a relação de poder básicas. Esses líderes 
conseguem entender as forças políticas em ação em uma organização, bem como os 
valores que orientam e as regras informais que funcionam entre as pessoas (2002, 
apud MERSINO, 2009, p. 96). 

Portanto, pode se dizer que, quanto mais se progride como GPs, mais necessário se faz 

ter a capacidade de consciência organizacional, uma vez que ela permite ter uma visão mais 

ampla, ou seja, conhecimento global do projeto e da organização e tudo o mais que ela 

envolve. 

A tab.3 apresenta um resumo dos quatro níveis de capacidade de consciência 

organizacional, que permite aos GPs identificarem em qual nível se encontram nesta escala 

progressiva. O foco dessa ferramenta é avaliar, com clareza, o entendimento dos GPs quanto 

ao ambiente coorporativo como um todo, o que inclui: o projeto, as pessoas envolvidas, a 

empresa e os clientes. Dessa forma, ela pode ser utilizada como um guia para o domínio dessa 

competência (MERSINO, 2009). 

 
Tab. 3 – Avaliação da Consciência Organizacional do GP 

 
 
Fonte: adaptado de Mersino, 2009, p. 96 
 

Segundo Mersino (2009) os aspectos da consciência organizacional fundamentais são: 

identificar as relações de poder básicas e entender os valores da cultura organizacional. 

Princípios também discutidos e considerados por Goleman e Boyatzis. 

 

 
                                                
5 Daniel Goleman, Richard Boyatzis e Annie Mckee. Primal Leadership. Boston: Harvard Business SchoolPress, 

2002, p.255. 

Nível  Avaliação 

Nível1
Entende a estrutura e a organização da empresa e do cliente, e usa isso para administrar com 
eficácia

Nível 2
Conhece o funcionamento interno da empresa e sabe conseguir as coisas informalmente. É 
capaz de usar as capacidades da organização em benefício do cliente.

Nível 3
Entende e usa não apenas a organização da empresa, mas também a do cliente e do 
revendedor. Reconhece tomadores de decisões importantes no ambiente.

Nível 4
Entende a empresa do cliente tão bem ou melhor que o cliente; age sempre pensando nos 
maiores interesses do cliente.
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• Limites Emocionais: 

Os limites emocionais demonstra a devida compreensão de entender onde termina a 

própria emoção e onde começa a do outro, sendo primordial para saber o momento de impor –

se e dizer não quando for conveniente, assumindo assim a responsabilidades pelas próprias 

emoções e reações e conferindo ao outro a responsabilidade que lhe é devida (MERSINO, 

2009). 

• Sinais de Alerta a Problemas de Limites Emocionais (MERSINO, 2009): 

a) Humores e Sentimentos dos Outros:  Indivíduos suscetíveis aos humores e sentimentos 

dos outros, perdendo muita vezes o contato com os próprios sentimentos. 

b) Agradando os Outros: Indivíduos que normalmente se sacrificam em benefício do outro, 

com o objetivo de agradar, não importando se resulta em renunciar suas próprias 

necessidades. 

c) Comportamento de vítima: Indivíduos que acreditam que para agradar o outro não podem 

dizer não, acabando por se sentirem vitimados pelas outras pessoas. 

d) Não Consegue Expressar Desejos e Necessidades: Indivíduos que na maioria das vezes 

não conseguem dizer o que desejam, por não conseguirem identificar ou por medo de 

compartilhar aquilo que realmente necessitam. 

 

Uma das formas possíveis de se estabelecer limites emocionais é sem dúvida através 

de uma comunicação clara e objetiva, utilizando palavras emotivas. Segundo Mersino (2209), 

a comunicação deverá expressão os seguintes passos:  

 
• Ação: que permita identificar o que a pessoa fez;  

• Emoção: que permita expressar como se sente; 

• Porque: que permita identificar o motivo;  

• Desejo: que permita expressar o que se deseja. 

Estabelecer limites emocionais constitui uma habilidade para os GPs, uma vez que os 

mesmo estão sempre em contato com sua equipe e dependem das mesmas para a execução das 

atividades do projeto e consequentemente, garantir o sucesso do empreendimento 

(MERSINO, 2009). 
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4.3.4 – Gestão de Relacionamentos 

O domínio da gestão de relacionamentos consiste em utilizar a própria consciência e a 

de outros indivíduos, para construir relacionamentos sólidos, habilidade muito importante 

quando se trata de projetos, uma vez que estes são constituídos dos esforços da equipe. A 

gestão de relacionamento inclui competências de relacionamento com stakeholders6, 

desenvolver pessoas e dizer a verdade (MERSINO, 2009). 

 
• Relacionamento com stakeholders: 

 
O relacionamento com stakeholders consiste na identificação e análise de todas as 

pessoas que sejam importantes para o projeto e uma gestão sistemática destes 

relacionamentos.  Essa competência pode ser dividida em quatro etapas, segundo Mersino 

(2009): 

• Identificar os stakehoders do projeto; 

• Coletar e analisar informações sobre os stakeholders; 

• Desenvolver estratégias de Relacionamento; 

• Administrar os relacionamentos contínuos com os stakeholders. 

Em função das estratégias definidas para cada um dos envolvidos, o relacionamento 

pode basear-se nas prioridades dos mesmos, permitindo ao GP ser sistemático na conduta com 

esses relacionamentos, construindo desta maneira relações profundas que apoiem o projeto. 

Segundo Mersino (2009), as prioridades ajudam na concentração dos esforços com os 

stakeholders. 

 

• Desenvolvimento de Pessoas 

Desenvolver outras pessoas inclui investir no amadurecimento profissional para 

construir equipes de alta performance. É necessário que os GPs entendam que o investimento 

nas suas equipes geram boa vontade e aprofundam os relacionamentos (MERSINO, 2009). 

O Guia PMBOK® - Quinta edição na seção 9.3 (Desenvolvendo a equipe de projetos) 

demonstra algumas ferramentas para o desenvolvimento de pessoas, entre elas pode-se citar: 
                                                
6  Stakeholders: “[...] são todas as pessoas, grupos ou organização que podem impactar ou serem impactados 

pelo projeto" (PMBOK® 5. ed., 2013, p. 391). 
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• Habilidades administrativas; 

• Habilidades interpessoais; 

• Treinamento formal e informação dos membros da equipe; 

• Reconhecimento e recompensa. 

 
Daniel Coleman (2011), em seu livro “Trabalhando com Inteligência Emocional”, 

identificou as seguintes competências para o desenvolvimento de pessoas de modo a ampliar 

sua capacidades (GOLEMAN, 2001, p. 161): 

• Reconhecem e premiam os pontos fortes, as realizações e o desenvolvimento 
das pessoas; 

• Fazem comentários úteis e identificam as necessidades de desenvolvimento das 
pessoas; 

• Monitoram, dão orientação oportuna e oferecem tarefas que desafiam e 
estimulam as aptidões das pessoas. 
 

Mersino (2009), destaca a importância das seguintes ferramentas para o 

desenvolvimento das pessoas: 

• Feedback Direcionado: no processo de desenvolvimento das equipes incluir-

se também dar feedback, podendo ser positivo ou construtivo. O Feedback 

positivo é considerado muito fácil de dar, pois não envolve riscos. Entretanto o 

feedback construtivo exige técnicas mais apuradas para ser eficaz e não se 

tornar uma ferramenta de desmotivação. Algumas técnicas utilizadas para um 

feedback construtivo são: ater-se aos fatos, ter clareza, precisão, objetividade, 

investir não punir. 

• Coaching7e Mentoring8 : os GPs podem lançar mão das técnicas de coaching e 

do Mentoring para desenvolver sua equipes, pois os elementos dessas 

ferramentas são baseados na confiança, no encorajamento e na experiência, 

                                                
7 “Coaching é um processo de aceleração de resultados, que visa o desenvolvimento de habilidades e 

competências emocionais, psicológicas e comportamentais, com foco no alcance de realizações no presente e 

futuro, e é conduzido em sessões por um profissional chamado – Coach.” José Roberto Marques (RH-

Desenvolvimento, 2012). 

8 “No Mentoring, um profissional mais velho e mais experiente oferece seu Know-how (conhecimento) a um 

jovem talento, e como um mentor, o ajuda em questões ligadas a sua carreira, e comumente até em questões de 

cunho pessoal.” José Roberto Marques (RH-Desenvolvimento, 2012). 
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permitindo que elas aumentem seu potencial e contribuam com maior 

eficiência nos resultados dos projetos. 

• Atribuição de tarefa: essa atividade é uma das responsabilidades dos gerentes 

de projeto, pois é através dela que o indivíduo pode ter espaço ou não, para 

desenvolver e amadurecer na sua carreira. Os GPs podem através da atribuição 

de tarefas, a longo prazo, possibilitar que os seus colaboradores juniores 

assumam tarefas importantes junto às equipes de projeto. 

 

• Dizer a verdade: 

E finalmente “dizer a verdade” é agir com transparência e clareza transmitindo 

informações de forma direta e honesta. Ser honesto com as pessoas com quem se comunica e 

interage pode parecer algo fácil de fazer mas, na realidade, constitui um grande desafio aos 

indivíduos (MERSINO, 2009). 

Existem técnicas que auxiliam os indivíduos que possuem uma certa dificuldade de 

expressar a verdade usando diplomacia. Mersino (2009, p. 132-135) descreve algumas dessas 

técnicas que podem ser utilizadas nos projetos: 

• Demonstrar sua reação e  como se sente; 

• Saber dizer não; 

• Utilizar de declarações como: “Eu gosto/Eu não gosto”; 

• Utilizar de declarações como: “Eu preciso” e “Eu quero”; 

• Declarar suas crenças ou julgamentos; 

• Esclarecer as situações; 

• Evitar que os problemas cresçam. 

Todas as técnicas de desenvolver a capacidade de “dizer a verdade” envolvem a 

disposição dos indivíduos em enfrentar seus medos e admitir riscos, ao enfrentar problemas 

difíceis, ou seja, ter a coragem para encarar o problema de frente e dizer a verdade. “Coragem 

não é a ausência do medo; é a disposição para agir frente ao medo. Dizer a verdade requer 

assumir um risco e estar vulnerável, com o objetivo de desenvolver relacionamento” 

(MERSINO, 2009, p. 136). 

 
 



37 

 

4.3.5 - Liderança de Equipe 

O domínio da liderança de equipe consiste em possuir habilidades necessárias para 

liderar equipes de projeto com eficácia. As competências desse domínio são: comunicação, 

gerenciamento de conflitos e liderança inspiracional (MERSINO, 2009). 

A liderança da equipe de projetos é considerada por Mersino (2009), como sendo o 

aspecto mais abrangente da estrutura emocional para o gerenciamento de projetos. Os 

gerentes devem ter a capacidade de colocar as pessoas certas no lugar certo, de modo a 

motivá-las, eliminar conflitos para que elas possam alcançar os objetivos do projeto. 

Goleman considera que os indivíduos que possuem liderança têm as seguintes 

competências (2001, p. 198): 
• Articulam e despertam entusiasmo por uma visão ou missão compartilhada; 
• Adiantam-se para liderar quando necessário, independentemente de sua posição; 
• Guiam o desempenho de outras pessoas, mantendo-as responsáveis pelo que 

fazem; 
• Lideram dando o exemplo. 

 

Para Sharam (2010), todos os indivíduos devem demostrar liderança, 

independentemente da função que ocupam na empresa, pois para serem bem-sucedidos devem 

entender que são parte integrante das equipes, e agir com excelência nas suas funções. 

Segundo ele, “ [...] ninguém precisa mais de autoridade formal para liderar. Basta o desejo de 

se envolver e se comprometer em fazer uma diferença positiva. Madre Tereza definiu isso 

muito bem: Se cada um varresse a frente da casa, o mundo inteiro estaria limpo.” 

(SHARAM, 2010, p. 27). 

 

• Comunicação: 

A competência de comunicação incluiu a capacidade de compreender e administrar o 

clima emocional da equipe de projeto, por intermédio de uma comunicação assertiva. 

Habilidade que constitui um fator primordial ao GP, o qual deve ser sempre coerente e claro 

nas comunicações com sua equipe, tanto nas interações individuais como as em grupo 

(MERSINO, 2009). 

O Guia PMBOK® - Quinta edição, dedica um capítulo a esse assunto, tal sua 

importância aos gerentes de projetos; alguns autores consideram ser uma das suas principais 

habilidades dos GPs e líderes. 
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Comunicações bem direcionadas e planejadas possuem a capacidade de auxiliar os 

gerentes de projetos a estabelecer o tom emocional com suas equipes, evitando que 

sentimentos negativos perturbem essas relações. Para comunicações assertivas deve-se seguir 

os seguintes passos (MERSINO,2009, p. 152). 

• Determine seus objetivos; 
• Entenda suas próprias emoções; 
• Escolha o momento, o local e modo adequado; 
• Aproxime-se dos outros com empatia; 
• Ouça e responda às emoções de outras pessoas; 
• Compartilhe suas próprias emoções quando adequado; 
• Verifique a compreensão e as reações. 

 
Para Weisinger a base dos relacionamentos é a comunicação, pois é através dela que 

pode-se manter contato com o outro, e construir relacionamentos eficazes. Assim considera 

que as técnicas de relacionamento são fundamentais para a inteligência emocional, 

constituindo valor inestimável ao ambiente corporativo. Algumas técnicas que permitem uma 

comunicação eficaz e produtiva são (MEISINGER, 1997, p. 117): 
• A Auto-revelação: revelar o que você pensa, sente, deseja. 
• A Positividade: defender suas opiniões, ideias, crenças e necessidades, e ao         
mesmo tempo respeitar as dos outros. 
• A Escuta Dinâmica: ouvir o que a outra pessoa está realmente dizendo; 
• A Crítica: expor construtivamente suas ideias e sentimentos em relação a 
ideias e atos de outrem. 
• A Comunicação de Equipe:  saber comunicar-se numa situação de grupo. 

 

• Gerenciamento de Conflitos 

O gerenciamento de conflitos é fundamental para a gestão de projetos, pois tem como 

princípio a resolução do conflito de forma satisfatória para ambas as partes, com foco neste 

caso para a inteligência emocional (MERSINO, 2009). 

O gerenciamento de conflitos bem administrados permite que ele seja utilizado a favor 

dos gerentes ao invés de provocar estragos nas equipes e contaminar o ambiente de trabalho, 

assim fica sob a responsabilidade dos GPs a condução dos mesmo da melhor forma possível. 

Segundo Chiavenato, os conflitos podem trazer resultados tantos positivos como 

negativos para todos os envolvidos e principalmente para a organização, pois “[...] primordial 

é como administrar o conflito de forma a aumentar os efeitos construtivos e a minimizar os 

efeitos destrutivos.” (2010, p. 463). 
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Goleman considera que, indivíduos para administrar conflitos devem possuir as 

seguintes competências (2001, p. 193): 
• Lidam com tato e diplomacia com pessoas difíceis e situações tensas; 
• Identificam conflitos potencias, trazem à tona os desacordos, e ajudam a 

desativar uma situação de conflito; 
• Incentivam o debate e a discussão aberta; 
• Orquestram soluções em que todos saem ganhando. 

 

• Liderança Inspiracional 

A liderança inspiracional refere-se a maneira pela qual como os líderes da equipe de 

projeto administram, de forma a transmitir um cenário que motive, inspire e crie desta forma, 

um ambiente coeso, acolhedor e focado em atingir os objetivos do projeto (MERSINO, 2009). 

Uma maneira de criar um ambiente eficaz é criar uma imagem positiva das metas, e 

fazer com que os membros da equipe se sintam-se parte integrante na para obtenção dos 

resultados esperados. Cabe ao gerente de projeto criar esse cenário aos integrantes de sua 

equipe, podendo ser feito através do uso da missão, visão e valores do projeto. A missão 

descreve de modo sucinto os objetivos da equipe e o que será realizado. A visão é a maneira 

como esses objetivos serão realizados e os valores dizem respeito a estrutura desenvolvida 

para se atingir a missão (MERSINO, 2009). 

Outro papel relevante ao GPs diz respeito à formação de sua equipe, cabe a ele a 

responsabilidade de selecionar os melhores membros e agir de modo que consiga retê-los, 

durante todo o desenvolvimento do projeto. Considerar as capacidades técnicas e a 

experiência dos candidatos que são essenciais na escolha das equipes, mas pode-se adicionar 

outras técnicas como (MERSINO, 2009, p. 166): 

• Os pontos fortes e fracos do candidato versus os pontos fracos da equipe; 
• A experiência do candidato com projetos semelhantes (em termos de tamanho, 

tecnologia, cliente); 
• A atitude do candidato em relação ao projeto e à equipe; 
• A personalidade do candidato e sua integração com o restante da equipe; 
• O nível de inteligência emocional do candidato. 

 
 

No subcapítulo 4.2 (Competências e Habilidades do Gerente de Projeto) deste estudo, 

destacamos as habilidades essenciais para gerentes de projeto e como podem auxiliá-los e 

capacitá-los na obtenção de equipes de alta performance 
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4.4 – Benefícios da Inteligência Emocional para Gerente de Projetos: 

Segundo Mersino (2009), a inteligência emocional aplicada aos GPs confere a eles 

vários benefícios, e os torna mais competitivos no mundo corporativo, pois “GPs que 

dominam a inteligência emocional se destacam de outros GPs” (2009, p. 16). Essas 

competências são: 

• Desenvolver relacionamentos com Stakeholders que apoiem o Sucesso do Projeto. 
 
Os relacionamentos são essenciais para o sucesso dos GPs, isso envolve tanto o 

relacionamento com sua equipe, bem com os outros stakeholders do projeto. Relacionamentos 

sólidos baseados em confiança mútua permite aos gerentes e líderes conseguirem informações 

importantes que os auxiliem na tomada de decisões. No subitem 4.3.4 (Gestão de 

Relacionamentos), as questões sobre relacionamentos foram abordadas com maiores detalhes. 

• Antecipar e evitar esgotamentos emocionais: 

Colapsos emocionais ocorrem quando não se controlam as emoções, muitas vezes 

ocasionados por acontecimentos estressantes. É de conhecimento geral que, durante toda a 

vida dos projetos, ocorrem muitas situações estressantes que podem provocar colapsos 

emocionais, gerando conflitos ou situações indesejáveis. É através do autocontrole que se 

pode controlar as emoções em eventos conflitantes. No subitem 4.3.2 (Autogerenciamento), 

os colapsos emocionais foram abordados com maiores detalhes. 

• Lidar com Membros difíceis de Equipe e Gerenciar Conflitos: 

É comum nos projetos a existência de pessoas consideradas difíceis, entretanto, muitas 

vezes essenciais em função do seu alto grau de performance. A inteligência emocional 

confere aos gerentes de projeto as ferramentas necessárias para trabalhar com esses indivíduos 

da equipe, contribuindo para identificar e antecipar os problemas advindos de certas atitudes, 

e  evitando ou solucionando os conflitos. No subitem 4.3.3 (Consciência Social) e  4.3.4 

(Gestão de relacionamentos), a resolução de conflitos e o relacionamento com stakeholders 

respectivamente, foram abordados com maiores detalhes. 

• Incrementar as Informações Emocionais para Tomar Decisões Melhores: 

As emoções podem ser consideradas como radares pessoais, pois fornecem 

informações sobre nós mesmos, nossos colaboradores, bem como do ambiente que os 

indivíduos se encontram. As emoções nos fornecem algo mais para a tomada de decisões mais 
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assertivas. No subitem 4.3 (Estrutura de Inteligência Emocional para Gerente de Projetos), as 

questões quanto às emoções foram detalhadas. No subitem 4.3.5 (Liderança da Equipe), as 

questões de liderança da equipe de projeto foram abordadas com maiores detalhes. 

• Comunicar-se de Modo mais Eficaz: 

A comunicação constitui uma ferramenta essencial aos gerentes de projeto, pois é 

através dela que é possível transmitir os objetivos para os membros do projeto, como também 

entender as necessidades dos stakeholders. Para uma maior assertividade nas comunicações é 

necessário o entendimento das emoções, pois assim a comunicação poderá ser feita levando 

em conta a particularidade de cada indivíduo, escolhendo a maneira correta na interação com 

cada um, quer seja com os membros da equipe, quer seja com os stakeholders do projeto. No 

subitem 4.3.5 (Liderança da Equipe), as questões sobre comunicação foram abordadas com 

maiores detalhes. 

• Criar um ambiente de Trabalho Positivo e um Alto Moral na Equipe: 

Cabe aos gerentes de projeto criar um ambiente emocionalmente estável para os seus 

colaboradores, o que pode ser feito através de uma administração e uma organização que gere 

um clima produtivo, proativo e com alto espírito de equipe, para se atingir os resultados 

esperados do projeto. No subitem 4.3.5 (Liderança da Equipe), as questões sobre a criação de 

um ambiente de trabalho positivo foram abordadas com maiores detalhes. 

 
• Criar uma Visualização de Cenário para Objetivos Compartilhados no Projeto, 

Inspirar e Motivar a Equipe de Projeto: 

Objetivos compartilhados fazem com que os membros da equipe fiquem 

compromissados em atender os objetivos do projeto. Para que isso aconteça, e se crie um elo 

forte nos colaboradores, faz-se necessário o exato entendimento das emoções e necessidades 

dos envolvidos neste processo. Segundo Mersino (2009), os GPs dependem dos recursos para 

que o projeto tenha sucesso, portanto, é fundamental que eles possuam a habilidade para 

captar os recursos mais adequados como forma de garantir sucesso aos projetos. Esse item 

não foi abordado neste estudo, entretanto, foi colocado como um possível desdobramento. 

 

Segundo Augusto Cury em seu livro “O Código da Inteligência – Inteligência 

socioemocional aplicada: a formação de mentes brilhantes e a busca pela excelência 
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emocional e profissional”, a inteligência emocional pode ser aplicada a profissionais em busca 

da excelência.  

Ele destaca as seguintes competências (hábitos) para os profissionais que, segundo ele, 

atingem a excelência (CURY, 2015, p. 236-240): 

• 1.Hábito: bons profissionais fazem tudo o que lhe pedem, enquanto excelentes profissionais, 
fazem além do que lhe solicitam; 
 

• 2. Hábito: bons profissionais corrigem erros, enquanto excelentes profissionais os previnem; 
 

• 3. Hábito: bons profissionais executam ordens, enquanto profissionais excelentes pensam na 
empresa; 
 

• 4. Hábito: bons profissionais são individualistas, enquanto excelentes profissionais trabalham 
em equipe, lutam pelo cérebro do time. 
 

• 5. Hábito: bons profissionais usam o poder do medo e da pressão, enquanto excelentes 
profissionais usam o poder do elogio.  
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5. CONCLUSÕES 

“Quando o homem explorar intensamente o pequeno átomo e o imenso espaço e 
disser que domina o mundo, e conquistar as mais completas tecnologias e disser que 
sabe tudo, então terá tempo para se voltar para dentro de si. Neste momento, 
compreenderá que dominou o mundo fora, mas não o mundo de dentro, os imensos 
territórios da sua mente” (CURY, 2015, p. 81). 

 

A economia global exige maior empenho das empresas para sua sobrevivência no 

mercado, faz-se necessário que as mesmas busquem vantagens que possam melhorar seu 

desempenho tornando-as aptas a serem competitivas e conquistarem uma fatia do mercado. 

Em função dessa competitividade acirrada, onde as margens de erro são menores, os recursos 

humanos farão uma grande diferença no desempenho das mesmas, aumentando assim a busca 

por líderes de alta performance, que possuam competências diferenciadas. 

É neste contexto, num mundo em meio à turbulência, que profissionais 

emocionalmente inteligentes, com capacidades diferenciadas a propiciar aos seus 

colaboradores um ambiente acolhedor, com alto espírito de equipe, e onde as opiniões de 

todos são valorizadas, farão a diferença. 

Assim, o objetivo deste estudo procurou demonstrar que a inteligência emocional 

contribui para melhorar o desempenho dos gerentes de projeto oferecendo as competências 

necessárias para  liderar de modo eficiente, de maneira que os objetivos estratégicos sejam 

alcançados e se atinja a excelência. 

O gerente de Projetos (GP) emocionalmente inteligente torna-se mais apto a liderar e 

obter sucesso para conduzir projetos, pois a medida que se torna consciente de si e de suas 

emoções, comunica-se de modo mais eficaz, leva em consideração os aspectos emocionais 

das pessoas, conseguindo assim, ampliar a receptividade tanto dos membros de sua equipe 

como das demais pessoas envolvidas e interessadas no projeto, propiciando um maior 

comprometimento na obtenção dos objetivos do empreendimento. 

Pelo exposto no desenvolvimento deste estudo, verificamos que através do 

desenvolvimento das competências  emocionais o GP é capaz de liderar seus colaboradores 

com um foco diferenciado dos antigos modelos de gestão, onde imperava o poder de comando 

dos líderes sobre seus liderados. Ou seja, lançando mão das suas habilidades emocionais, 

tornam-se aptos a entender melhor seus colaboradores, a medida que compreende suas 

particularidades, promove o seu desenvolvimento profissional, demonstra o seu mérito e seu 
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valor – ou seja, adquire a capacidade de liderar de forma mais participativa aonde os membros 

de sua equipe estão fortemente engajados e coesos na obtenção do sucesso do projeto. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Como sugestão à trabalho futuros pode se mencionar: 

a) A contribuição da inteligência emocional para criar um ambiente de equipe 

positivo – Neste estudo falou-se da importância da inteligência emocional para 

gerentes de projeto e como ela contribui para criar um ambiente favorável para 

seus colaboradores. A sugestão aqui, seria de uma abordagem mais detalha e 

específica onde demonstrasse a correlação direta existente entre o ambiente da 

equipe e a performance dos mesmos (MERSINO, 2009). 

 

b) A Contribuição da inteligência emocional para projetos de grande porte – A 

sugestão seria uma abordagem mais minuciosa aonde o estudo se baseasse nas 

características intrínsecas dos projetos de grande porte. Demonstrando os diversos 

tipos de lideranças possíveis de serem adotados, o universo dos estilos das equipes 

muitas vezes virtuais, a influência e os conflitos dos diversos stakeholders 

envolvidos, e como a inteligência emocional pode contribuir para o aumento do 

desempenho (MERSINO, 2009). 

 

c) Técnicas para melhorar as competências da inteligência emocional – Como 

citado no capítulo 1, a inteligência emocional pode ser desenvolvida (MERSINO, 

2009), existe métodos para melhorar as competências emocionais através de 

conceitos e técnicas práticas. 

 

Espera-se assim que este trabalho possa contribuir, de alguma forma, para o 

entendimento do estudo aqui demonstrado e também como referência para demais 

trabalhos similares. 
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