
GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDA WÂNDEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES INTERPESSOAIS NECESSÁRIAS PARA UMA BOA 

GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2019  



 
 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDA WÂNDEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES INTERPESSOAIS NECESSÁRIAS PARA UMA BOA 

GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2019

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como requisito parcial à obtenção do título 
especialista em MBA Gestão de Projetos. 
 



 
 

 

HABILIDADES INTERPESSOAIS NECESSÁRIAS PARA UMA BOA GESTÃO DE 

PROJETOS 

RESUMO: O gerente de projetos é fundamental em todas as fases, desde o planejamento às medições 
de resultado. Ele é um dos poucos agentes envolvidos que terá a visão do todo e também será capaz 
de coordenar o time em busca dos melhores resultados dentro do investimento e do cronograma 
predeterminado. A má gerencia de projetos, pode trazer resultados irreversíveis para as organizações, 
como o não aproveitamento do talento dos colaboradores da melhor maneira e uma maior demora para 
alcançar objetivos. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar as principais 
competências interpessoais de um gestor de projetos de modo a garantir a diminuição de suas falhas 
nas organizações empresariais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Habilidades interpessoais. Gestor de projetos. Gestão.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, é notável que a área de gestão projetos está em constante 

crescimento em vários países, sendo que, no Brasil, essa ganhou uma grande 

visibilidade nesse novo século. Ao analisar a nova conjuntura empresarial brasileira, 

é perceptível que as empresas estão ampliando suas relações com outras 

estrangeiras, havendo, também, uma expansão industrial no país. Além disso, cada 

vez mais ocorrem eventos em que é possível estreitar relações não somente com 

grupos nacionais, mas também internacionais (PRADO, 2014).  

As circunstâncias citadas anteriormente justificam a necessidade das 

empresas estarem cada vez mais adequando seus modelos de produção, visto que, 

esse novo cenário propicia as relações com uma pluralidade de culturas e 

metodologias de empreendedorismo. Deve-se também ressaltar que os clientes estão 

cada vez mais exigentes e é de extrema importância a necessidade de se adaptar à 

competitividade do mercado. Dessa forma, é fundamental a gestão de projetos nesse 

novo cenário, onde o dinamismo e a concorrência estão presentes no cotidiano dos 

envolvidos. Entretanto, segundo Vargas (2009), para que essa gestão seja efetiva, é 

necessário que o gestor tenha habilidades interpessoais essenciais e, dessa forma, 

os objetivos e as prioridades serão cumpridos de forma satisfatória. 

As habilidades interpessoais são aquelas que estão ligadas diretamente ao 

bom relacionamento entre as pessoas e, dessa forma, bons resultados são 

alcançados através desse contato positivo (CHRISSIS et al., 2011). Certas 

competências, principalmente às ligadas as boas características interpessoais, são 

extremamente essenciais para um gestor de projetos, já que relações mais sólidas 

podem ser construídas a partir da prática cotidiana dessas habilidades. 

O desenvolvimento de habilidades interpessoais no ambiente corporativo é 

condição substancial para uma comunicação precisa e um comportamento ético. 

Como consequência desse desenvolvimento, um ambiente de trabalho favorável é 

criado e, assim, é visível a formação de equipes mais motivadas a realizarem 

atividades de forma mais eficiente. 

Um empresário capaz de comunicar, liderar e solucionar problemas, por 

exemplo, condiciona, de forma eficaz, a sua equipe à realização de um trabalho efetivo 
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em conjunto. Por conseguinte, uma equipe condicionada dessa maneira estará mais 

motivada e segura para atingir os objetivos, tanto os de curto prazo quanto àqueles 

de longo prazo. 

Diante do exposto, o objetivo principal desse trabalho de conclusão de curso é 

informar e analisar as principais habilidades interpessoais necessárias para uma boa 

gestão de projetos. As finalidades específicas estão relacionadas à aplicação dos 

conhecimentos aprendidos no curso de pós-graduação Gestão de Projetos, 

demonstrando os entendimentos e conceitos adquiridos das diversas matérias 

realizadas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científico. Além desses 

materiais, foram utilizadas outras fontes como teses, dissertações e sites relacionados 

com o tema proposto. Os referenciais teóricos abordados neste trabalho aludem ao 

conjunto de habilidades interpessoais que devem ser seguidas para uma boa gestão 

de projetos, como: liderança, motivação, comunicação, influência e decisão. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Existem uma infinidade de habilidade interpessoais positivas que podem ser 

essenciais para o desenvolvimento de uma boa gestão de projetos. Entretanto, no 

presente desenvolvimento desse trabalho, serão citadas e analisadas somente cinco, 

visto que essas são as consideradas principais por diversos autores, como Vargas 

(2009) e Toledo et al. (2008), por exemplo. Na Figura 1, a seguir, apresenta-se, de 

forma lúdica, as habilidades interpessoais, as quais estão relacionadas à realização 

de um trabalho de equipe eficaz. 
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Figura 1 – Cinco principais habilidades interpessoais de um líder 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2017) 

 

3.1 Liderança 

 

Para Orosco (2010), liderança é a capacidade de interagir, influenciar e 

conduzir um grupo.  

Stephen R. traz a ideia de Orosco com outras palavras em seu livro "Liderança 

baseada em princípios" quando defende que o gerente de projetos deve adotar quatro 

princípios que o ajudará a praticar a habilidade de liderança: o primeiro princípio é o 

da criação de visão que está ligada a habilidade de descobrir e identificar quais os 

melhores caminhos para que a entrega final do projeto esteja o mais próximo possível 

de sua concretização. O segundo é o alinhamento que consiste no planejamento para 

o objetivo final e o terceiro está associado ao poder de desencadear o talento, a 

energia e contribuição das pessoas.  

A partir de tais definições, pode-se dizer que a liderança é a principal habilidade 

de um líder tornando uma condição sine qua non para o gestor de projetos. 

 

 

 



7 
 

3.2 Comunicação 

 

Os elementos básicos para que essa habilidade ocorra pode ser explicada 

através do diagrama denominado Figura 2: 

 

Figura 2 – Diagrama básico da teoria da comunicação 

 

Fonte: Almada (2017) 

 

O diagrama esquematiza o processo de formação da comunicação entre um 

emissor e um receptor. Para que a mensagem chegue ao destino final é necessário 

que haja um canal de comunicação, em outras palavras, é o suporte material 

indispensável que a mensagem transita. Esse canal deve ser livre de perturbações 

para que o código não tenha interferência durante o transporte. 

Outros elementos importantes são a codificação e decodificação, entendida 

pela linguagem da mensagem que, necessariamente, tem que ser conhecida quer 

pelo emissor, quer pelo receptor.   

Por fim, para que se concretize o processo de comunicação deve haver o 

feedback, que consiste na resposta do receptor que, para ser efetiva, deve chegar 

sem interferências e ruídos ao emissor e assim o ciclo se fecha finalizando o processo 

(ALMADA, 2017). 

Chiavenato (2004) define comunicação como a troca de informações entre 

pessoas, o que significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um 

dos processos fundamentais da experiência humana e da habilidade interpessoal de 

um gestor. 
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Na visão de Marques (2018), a comunicação no mundo empresarial é dinâmica. 

Um momento importante de uso dessa habilidade nas organizações é a tomada de 

decisão. Nesse momento, as decisões clamam por documentos que as formalizem e 

as tornem públicas para todos os envolvidos. Além disso, o autor ainda fala que a 

comunicação não se restringe apenas em telefonemas e reuniões ela está presente 

desde a pausa do café até a emissão de documentos importantes. 

Para Tiburcio (2014), a qualidade na comunicação determina a qualidade dos 

seus relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Uma das maiores 

causas de falhas em processos organizacionais é a falta de clareza e a dificuldade de 

comunicação entre pessoas. A falta de clareza numa mensagem, por exemplo, abre 

brechas para interpretações equivocadas com consequências indesejáveis. 

 

3.3 Decisão 

 

Os gerentes de projetos são reconhecidos por serem grandes tomadores de 

decisão e devem sempre buscar potencializar as oportunidades e reduzir as ameaças. 

Há três formas de deliberar mais usualmente praticadas pelas empresas: decisões por 

consenso, por maioria e por autoridade. A escolha final é feita pelo gestor de projetos 

e este se mostra eficiente quando o seu parecer obtém o sucesso desejado 

(PROJECT BUILDER, 2017). 

A revista TecHoje trouxe em um de seus textos a seguinte opinião: “As decisões 

têm significado apenas no contexto dos objetivos”. Em outras palavras, se não houver 

um objetivo a ser alcançado, não importa muito qual caminho seguir, pois ele acredita 

que, nas empresas, as decisões têm de ser tomadas em função de uma finalidade 

estratégica: crescer, diversificar, internacionalizar ou inovar e que esses alvos que 

condicionam elas.  

Marques (2018) diz que a tomada de decisões envolve algumas características 

como: identificar o problema, definir critérios, analisar, escolher alternativas e por fim 

verificar a eficácia da escolha. 
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3.4 Influência 

 

Mello (2010), ao escrever sobre perfis de líderes, conclui que: líderes não 

mudam organizações, eles mudam pessoas, e estas mudam as organizações. 

O poder influenciador de um líder está diretamente relacionado com o seu perfil. 

O perfil do líder influencia no desempenho empresarial e na gestão de pessoas, e que 

Melo, F. et. al (2012) concluiu em seu artigo que um líder tem a capacidade de levar 

a organização em declive ou ascensão, através de seu perfil de liderança e da maneira 

que é administrada a gestão de pessoas. 

Dale Carnegie, (2012), autor de “Como fazer amigos e influenciar pessoas”, 

escreveu em sua obra princípios que, quando praticados por um gerente de projetos, 

ajudam a impulsionar e manter sempre em alta o ânimo, o empoderamento e o foco 

dos profissionais.  

Algumas frases citadas por ele são:  

 

Torne-se uma pessoa mais amigável, não critique, não 
condene, não se queixe. Desperte um forte desejo nos 
demais. Torne-se verdadeiramente interessado na outra 
pessoa. Sorria. Lembre-se que o nome de uma pessoa é 
para ela o som mais doce e mais importante que existe em 
qualquer idioma, dentre outros. 

 

Portanto, a influência é a principal característica do gestor usada para cativar 

ou arruinar as relações entre líderes e colaboradores e esse poder está relacionado 

com o perfil de cada líder. Em outras palavras, os colaboradores desenvolvem um 

esforço sustentado e se tornam mais resilientes, eficientes, criativos e focados, pois 

desenvolvem um legítimo compromisso com eles e o resultado disso é a melhora ou 

piora nas relações de trabalho (MACHADO et. al., 2015). 

 

3.5 Motivação 

 

Para Chelegon (2013), um grupo motivado com harmonia de objetivos e 

resultados é consequência de um líder que tem autoconhecimento aliado ao 

conhecimento do outro e com grande capacidade de exercer empatia. Portanto, a 
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habilidade interpessoal é exercida a partir de análises comportamentais capazes de 

distinguir sentimentos doutro e de como se portar perante eles.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Através do desenvolvimento e metodologia explicitados nessa pesquisa, 

conclui-se que algumas habilidades interpessoais de um gestor são de extrema 

importância para que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma satisfatória. 

A liderança, motivação e a influência, por exemplo, são as primeiras habilidades que 

pensamos quando o assunto é gestão, visto que essas qualidades são essenciais 

para que haja incentivo, organização e direcionamento da equipe, a fim de se executar 

diversas atividades que levarão ao alcance do intento final. Além disso, tem-se a 

comunicação e o processo decisório que, de certa forma, estão interligados, pois, todo 

o ciclo de um projeto, depende do diálogo efetivo entre as diversas pessoas e setores 

e, assim, as decisões se tornam mais claras e mais fáceis de serem determinadas.  
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