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RESUMO 

 

Devido à dinâmica, complexidade e alta competitividade do mercado atual da 

construção civil, o gerenciamento adequado de projetos, representa uma atividade 

fundamental para as organizações. Nesse caso, o papel do gestor de projeto tornou-

se progressiva, significativa e consequentemente, de grande responsabilidade, 

exigindo mais competências dos profissionais. No entanto, ainda é difícil para o 

mercado mapear, avaliar e desenvolver as habilidades necessárias aos gerentes de 

projeto. A limitação das competências comportamentais de um gestor de projeto, 

introduz um maior grau de risco ao gerenciamento, podendo influenciar de maneira 

negativa nos resultados obtidos. Visando auxiliar na solução deste problema, o 

trabalho objetivou produzir um instrumento de avaliação de competências 

comportamentais, avaliando um candidato a gestor de projeto. Especificando os 

objetivos deste estudo, o constructo foi segmentado na primeira fase considerando a 

confiabilidade das competências comportamentais, avaliadas pelos juízes, e a 

distribuição das questões em duas dimensões (𝜇, ); na segunda fase, uma simulação 

baseando-se no instrumento IACC, e na terceira fase, aplica-se a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 avaliando os candidatos a gestor de projeto. 

A aplicação da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 (Lógica E𝜏) oportuna a 

tomada de decisões, e permitiu identificar as regiões e as “tendências”, ou seja, 

direcionando as competências comportamentais de um gestor de projeto pela Lógica 

E𝜏. Desta forma, o resultado do faseamento deste estudo, foi possivel obter a 

confiabilidade e verificação do instrumento de avaliação, uma simulação em três 

grupos de especialista, considerando o cenário individual da análise e as tendências 

das competências comportamentais de um candidato. O instrumento de avaliação de 

competências comportamentais poderá ser utilizado em um processo decisório, numa 

contratação de gestor de projeto, obtendo o grau de evidência favorável e o grau de 

evidência desfavorável, eliminando a contradição, sendo um instrumento colaborativo 

e inovador. Visando auxiliar numa análise de risco de contratação indevida, o 

instrumento consolida uma análise das competências necessárias de um gestor de 

projeto e orienta um processo de avaliação. 

Palavras-chave: Competências Comportamentais. Simulação. Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. 

  



 

ABSTRACT 

 

Due to the dynamics, complexity and high competitiveness of the current construction 

market, the proper management of projects, corresponding a fundamental activity for 

organizations. In this case, the role of the project manager became progressive and 

significant, consequently the responsibilities increased, requiring more skills of the 

professionals. However, it is still difficult for the market to map, evaluate and develop 

the necessary skills of project managers.  The limitation of the behavioral skills of a 

project manager introduces a greater degree of risk to management, and may 

negatively influence the results obtained. In order to assist in solving this problem, the 

work aimed to produce an instrument for evaluating behavioral competencies, 

evaluating a candidate for project manager. Specifying the objectives of this study, the 

construct was segmented in the first phase, considering the reliability of behavioral 

competencies, evaluated by the judges, and the distribution of the questions in two 

dimensions (μ,); in the second phase, a simulation based on the instrument, and inthe 

third phase, applies to Paraconsistent Annotated Evidential Logic E𝜏 (Logic E𝜏) 

evaluating the candidates for project manager. The application of the Logic E𝜏, timely 

decision-making, and has made it possible to identify the regions and "trending”, that 

is, directing the behavioural skills of a project manager through the Logic E𝜏. Thus, the 

result of the phase of this study, it was possible to obtain the reliability and verification 

of the evaluation instrument, a simulation in three expert group, considering the 

individual scenario of the analysis and the trends of the behavioral competencies of a 

candidate. The instrument for assessing behavioral skills can be used in a decision-

making process, in a hiring of project manager, obtaining the degree of favorable 

evidence and the degree of unfavorable evidence, eliminating the contradiction, being 

a collaborative and innovative instrument. In order to assist in a risk analysis of 

improper contracting, the instrument consolidates an analysis of the necessary 

competencies of a project manager and guides an evaluation process. 

Key-words: Behavioural Skills. Simulation. Paraconsistent Annotated Evidential Logic 

E𝜏. 

 

  



 

UTILIDADES 

 

A construção civil é uma atividade transformadora da sociedade, em um determinado 

espaço social e temporal, em que os grupos sociais que as constituem são mutáveis. 

Os envolvidos, nesta atividade, devem compreender os nexos sociais resultantes do 

gerenciamento de um projeto e o aperfeiçoamento dos seus processos.  

 

A contribuição desta pesquisa possibilita que a área de recursos humanos possa 

realizar uma seleção mais assertiva de um gestor de projeto, cuja expressão da 

habilidade comportamental está relacionada com resultados do gerenciamento de 

projetos. A idealização do estudo, apresenta uma solução inovadora ao mercado de 

trabalho, exigindo diferentes instrumentos de avaliação da competência 

comportamental. 

 

Para isso, a referida pesquisa apresenta uma abordagem quali-quantitativa, iniciando 

com uma revisão da literatura das competências, especificamente as competências 

comportamentais, dos instrumentos de avaliações, e, um estudo aprofundado, da 

Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. Desta forma, procura-se aplicar 

estratégias inovadoras a fim de reduzir a subjetividade em um recrutamento de um 

candidato à gestor de projeto. 

 

Diante do exposto, este estudo pretende contribuir com uma pesquisa científica, que 

ultrapasse os limites acadêmicos, e que possa ser empregado no mercado de 

trabalho, com o objetivo de ultrapassar os desafios da contemporaneidade. 

 

O instrumento de avaliação de competências comportamentais é pertinente, na 

captação das divergências do comportamento humano, considerando as diferentes 

configurações de um grupo de avaliadores, contribuindo na avaliação de profissionais 

de gestão de projetos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa destina-se a esclarecer conceitos pertinentes às competências 

comportamentais substanciais que permitem auxiliar na concepção de um instrumento 

de avaliação de um candidato a gestão de projeto, com o apoio na tomada de decisão, 

baseado na Lógica não clássica, aplicando a Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E𝜏. 

 

1.1 Apresentação 

 

O presente trabalho, aparece como um desdobramento de um projeto que 

coparticipou com o Programa de Pós Graduação Stricto Senso em Engenharia de 

Produção da (PPGEP), da Universidade Paulista (UNIP), com apoio do CNPq, no 

âmbito dos projetos de formação de núcleos de pesquisa em tecnologia assistiva. A 

equipe de projeto foi composta por professores, pesquisadores e alunos do Programa 

de Pós Graduação Stricto Senso em Engenharia de Produção da (PPGEP) e do 

Instituto Federal do Estado de São Paulo. O grupo envolveu-se nos trabalhos de 

pesquisa, sobretudo nos artigos publicados que estão no apêndice deste trabalho. 

Os estudos foram iniciados em fevereiro de 2020, com o objetivo em 

desenvolver um instrumento para avaliar competências comportamentais de um 

candidato à gestão de projetos aplicando a Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E𝜏. 

O trabalho acadêmico insere-se no âmbito analítico, com natureza quali-

quantitativa considerando o objeto da amostra, reproduzindo informações 

aprofundadas e ilustrativas, seguindo a filosofia de uma linguagem matemática 

positivista, aplicando a Lógica Paraconsistente Evidencial E𝜏 (Lógica E𝜏) (ABE, 2015). 

O referencial teórico estrutura as fases do estudo, com a fundamentação do 

conhecimento, habilidades e atitudes, as competências e as inter-relações. As 

considerações de projetos e sua relevância para o gerenciamento de projetos valoriza 

a proposta ao analisar um gestor para uma gestão de projetos, eficiente. Para Kozak-

Holland (2011), acredita que, em um retrospecto, as grandes empresas de 

engenharia, considera que a execução e o gerenciamento de processos são 

essenciais para a conclusão de projeto. Seguindo o pensamento do autor, as práticas 

"modernas" de gerenciamento de projetos não surgiram apenas nos últimos 100 anos, 
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mas são usadas há milhares de anos com a mesma concepção. O crescimento do 

gerenciamento de projetos nos últimos anos, tem provocado a competitividade 

progressiva no cenário global, devido à urgência de adaptação ao ambiente e ao 

modelo de gestão. A competitividade, no meio desse cenário da construção civil, em 

constantes mudanças, tem pressionado às empresas para conseguir melhores 

resultados produtivos e com menor custo, em menos tempo e com maior qualidade. 

Uma pesquisa realizada pelo PMI® - Program Management Professional 

(2008), constata o crescimento mundial do número de profissionais em gerenciamento 

de projetos; isso corresponde a uma valorização do gestor de projeto por parte das 

empresas e organizações no mundo. 

A conceituação de sucesso de projetos mudou muito ao longo dos anos. No 

início da gestão de projetos, a valorização e o sucesso eram medidos apenas em 

termos técnicos, ou na falta de adequação do produto do projeto. Atualmente, as 

empresas acreditam que o gestor de projeto, agrega valor contribuindo não somente 

com a técnica, mas com as competências comportamentais, que são requisitos 

fundamentais a acrescentar na satisfação do cliente e nos resultados do projeto, 

chegando à definição absoluta de sucesso.  

A estrutura de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projetos 

PMDC® framework (2007), fornece o enquadramento para uma construção 

estruturada de competências, tem como objetivo estabelecer e facilitar as atividades 

necessárias para o comportamento do gestor em seu gerenciamento. Essa estrutura 

ática, é totalmente focada na gestão dos processos e organizações, não só para 

atender à perspectiva de qualidade, como no cumprimento das metas traçadas. Para 

tanto, ajusta-se em criar um produto ou serviço, para garantir a eficácia do 

gerenciamento de projeto. Sob a ótica das pesquisas e relatórios, abordando um 

aspecto da realidade de projeto, a avaliação de candidatos para o gerenciamento de 

projetos deve ser considerada, com a finalidade de legitimar as habilidades dos 

profissionais (CARTWRIGHT; YINGER, 2007). 

A avaliação de competências comportamentais é um processo no qual as 

evidências de desempenho são coletadas com base nos históricos profissionais. 

Atualmente as pessoas costumam perguntar, como a avaliação de competências 

comportamentais difere de uma avaliação tradicional? No entanto, a resposta está 

ligada diretamente aos processos otimizados das avaliações atuais, que seguem um 

formato teórico, qualitativo, baseando-se nas competências técnicas do profissional, 
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ou seja, o que o candidato gerenciou nos últimos projetos; e os envolvidos na 

contratação, exemplo os grupos de interesses, pouco participam do processo de 

seleção do candidato, concentrando-se unicamente nos recursos humanos.  

Este trabalho fortalece o tema considerando a sua abrangência, propondo aos 

setores de gestão de recursos humanos e da construção civil, um instrumento que 

avalia competências comportamentais, como o principal fator em avaliar um 

candidato, com a participação de grupos de interesses e especialistas, sendo que o 

constructo não se limita ao aprimoramento futuro, e de acordo com efeitos e resultados 

apresentados, permite descartar a contradição, favorecendo a decisão favorável para 

contratação de um gestor de projeto.  

O instrumento de avaliação de competências comportamentais (IACC) (2021), 

segue as etapas construtivas na captação de dados e informações sobre as 

características e as opiniões de grupos especialistas, validando a estrutura 

referenciada com base na descrição de competências comportamentais.  

Em destaque, a ABPMP® - Association of Business Process Managenmet 

Professionals International pelo Guia BPM CBOK™  (2019), considera que um 

instrumento e seus métodos de informação têm um grande viés colaborativo, 

contemporâneo e legítimo. As ferramentas provêem suporte à identificação, definição, 

racionalização e qualidade de regras técnicas. É inquestionável os desafios da 

inovação e da mudança, entretanto, novos instrumentos de avaliação têm a 

possibilidade de aprimoramento no desenvolvimento pessoal e profissional, sendo um 

vetor importante para elevar a maturidade organizacional e trazer melhorias para o 

setor (MATTHEWS, 2021).  

A conclusão da sequência dos estudos, tem o propósito de realizar uma 

avaliação do candidato a gestor de projeto, considerando todas as tendências 

comportamentais envolvidas no gerenciamento de projetos. 

Compreender as características, as competências comportamentais do gestor 

de projeto, na teoria, propiciam uma interação dos sistemas naturais e individuais, 

refletindo numa análise técnica, que poderá exemplificar as tendências para o 

gerenciamento de projetos em um conceito matemático e lógico. 

Quanto ao aspecto ético, permanece a garantia de que não haverá 

discriminação na seleção dos candidatos e dos avaliadores, e sequer a exposição 

destes participantes a riscos desnecessários.  
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1.2 Justificativa 

 

Os riscos comportamentais dos gestores estão envolvidos no gerenciamento 

de projeto e associados ao desempenho final do projeto. O principal índice de risco 

de gestão, reputada pela alta administração de gestão de projetos, aponta que o 

comportamento dos gestores, é um dos principais requisitos para o insucesso do 

projeto. Para tanto, a norma ABNT NBR ISO 31000 (2018), considera as incertezas 

no controle dos processos, a interpretação incorreta das normas técnicas e no 

desenvolvimento de projeto, caracterizam riscos em gerenciamento, fator esse, 

considerado pela alta-administração ineficiente para uma tomada de decisão (WARD; 

CHAPMAN, 2003). 

No Relatório Corporate Finance pela KPMG® (2020), o setor de gestão de 

projetos entre 2019 e 2020, mostra que os principais fatores de riscos em 

gerenciamento, estão relacionados com a ineficiência da gestão. As projeções 

apresentam valores comparativos no período destacado que permanecem abaixo de 

10% do esperado, referente aos riscos gerados por gerenciadores; ainda sim, 

mantem-se com 60%, em 2020. Os valores ainda preocupam o setor com eventual 

perda de membros-chave de gerenciamento. Uma das ponderações atualmente, para 

mapear e mitigar os riscos são as interferências causadas pela pandemia, afetando a 

performance dos profissionais de gestão de projetos. 

Considerando o cenário economicamente, do setor da indústria da construção 

civil, no campo de projeto, prevê um aumento na contratação de profissionais em 

gerenciamento de projetos, podendo chegar no valor de US$ 18 trilhões, conforme 

detalha o Relatório do PMI® - Project Management Talent Gap Repor (2013).  

As projeções dos relatórios em conjunto com o estudo do referencial teórico, 

alicerçaram a construção de um instrumento para avaliar e validar as competências 

comportamentais dos profissionais gestores, atendendo a eficiência no 

gerenciamento, minimizando os riscos de gestão. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo, concerne na elaboração de um instrumento de 

avaliação de competências comportamentais com uma abordagem sistêmica e lógica, 

apoiado no processo de recrutamento e seleção de gestor de projeto. Na aplicação 
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deste instrumento, pode-se obter indicadores validados na avaliação de um candidato 

a gestor de projeto e suas competências comportamentais. A proposta deste 

instrumento, é minimizar os eventuais impactos negativos, fortalecendo os processos 

de contratação. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar os objetivos específicos deste trabalho, identificou-se o 

faseamento que segue em sua particularidade: 

Fase I - Desenvolver um constructo baseando na Lógica Paraconsistente 

Anotada Evidencial E𝜏, em duas dimensões, expressando a evidência favorável e a 

evidência desfavorável das competências. Para validação, adotou-se o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC) e o Cálculo de Análise da Confiabilidade, aplicando uma 

escala likert, submetendo-se a seis juízes a validação. Este estudo obteve uma 

verificação eficaz, e o escore considerado conforme a base dos artigos de referência. 

Fase II – Este estudo, baseado no IACC, simulou no Para-analisador a 

formação de três grupos especialistas, diferentes entre si, com a intensão de avaliar 

um candidato a gestor de projeto. Os dados foram randomicamente aplicados com a 

intenção de estudar detalhadamente a relação entre a formação de grupos e seus 

resultados. Os valores investigados satisfizeram a investigação, confirmando a 

estrutura do conhecimento em ambiente coorporativo. 

Fase III – O objetivo final deste estudo foi simular uma avaliação de 

competências comportamentais entre dois candidatos à gestão de projeto, dividindo 

os avaliadores em dois grupos, aplicando a Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E𝜏, colaborando para análise conclusiva de uma seleção de candidatos, 

verificando as tendências das competências comportamentais de cada indivíduo em 

questão. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho  

 

Com o intuído de guiar a leitura e entendimento deste trabalho, é apresentada 

sua estruturação junto a uma breve descrição do conteúdo encontrado em cada uma 

das seções. Este trabalho está dividido em cinco partes, apresentadas 

estruturalmente, como:  
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Parte I - A primeira parte da estrutura do trabalho descreve o objetivo geral, os 

objetivos específicos e a justificativa para determinar as diretrizes e o cumprimento do 

estudo; 

Parte II - A segunda parte é composta pelo referencial teórico, subdividido em 

temas do conhecimento, das habilidades, das atitudes e dos resultados; segmentado 

por competências - competências organizacionais; gestão por competência e as 

taxonomias das competências comportamentais elencadas. Seguindo de uma breve 

abordagem sobre projetos e sua relevância. Complementando com o tema sobre 

processo seletivo e suas fases, finalizando a aplicação da Lógica Paraconsistente 

Anotada Evidencial E𝜏; 

Parte III - Apresenta o faseamento metodológico dos artigos, atendendo ao 

objetivo geral e específico deste estudo; 

Parte IV - A quarta fase, disporá dos resultados apresentados nos artigos, 

explanando as etapas construtivas e as discussões; 

Parte V - Para finalizar o estudo, reflexão sobre as conclusões finais e os 

possíveis trabalhos futuros. No Quadro 1, descreve a estrutura geral do trabalho. 

 

Quadro 1 - Estrutura geral do trabalho 

   



20 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção são apresentados os pressupostos teóricos que fundamentam o 

objeto e auxiliam a compreender a problemática da pesquisa. Dessa forma, trata-se 

aqui sobre projetos e o gerenciamento, a relevância de projeto com a colaboração do 

gerenciamento de projetos, atuação profissional e suas competências essenciais ao 

gestor de projetos. 

 

2.1 Conhecimentos, Habilidades, Atitudes e Resultados 

 

A base teórica mostra que o início de registros mais importantes sobre o tema 

competência, remonta à década de 1970 como orientação para a gestão de pessoas. 

As competências humanas ou profissionais são entendidas como combinações 

sinérgicas com o acrônimo CHAR, representado pelo conhecimento, habilidade e 

atitude, expressas pelo desempenho profissional e seus resultados em determinado 

contexto, ou em determinada estratégia organizacional (MCCLELLAND, 1973) 

(MCKELVEY, 1982). 

O conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e resultados, (Figura 1) 

fundamenta a inteligência e a personalidade das pessoas, visto que, a aplicação inter-

relacionada do CHAR favorece um determinado desempenho do indivíduo ao utilizá-

los nos seus diferentes contextos (FLEURY; FLEURY, 2011). 
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Figura 1 - Desenvolvimento CHAR em Competência 

Fonte: Adaptado de FLEURY e FLEURY (2011). 

 

Ampliando o estudo, relacionando com os ciclos conhecimentos, habilidades, 

atitudes, resultados; visto que, os mesmos não são antagônicos, pois qualquer 

atuação competente sempre envolve as inter-relações, agregando valor ao 

gerenciamento de alto desempenho. Embora as inter-relações sejam existentes; a 

hipótese em considerar isoladamente os elementos que constroem a base da 

competência, poderá ensejar uma ruptura estrutural, portanto, todos devem ser 

correlacionados entre um ciclo de forma concisa. A seguir, o estudo correlaciona as 

bases com as perspectivas da gestão de projetos. 

 

2.1.1 Do conhecimento 

 

A gestão do conhecimento é uma combinação de tecnologias e processos, cujo 

objetivo é apoiar a criação, transferência e aplicação de conhecimento em uma 

organização. O Conhecimento e a gestão do conhecimento, são conceitos complexos 

e multifacetados que abrangem esforços gerenciais no cumprimento de atividades de 

aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento, difusão, desenvolvimento e 

implantação de compreensão pelos indivíduos e pelos grupos.  
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A geração de conhecimento relaciona-se ao processo adquirido por uma 

organização de fontes externas e aquelas criadas a partir do compartilhamento de 

conhecimento, também chamado de transferência de conhecimento ou difusão de 

conhecimento, processo pelo qual o conhecimento é transferido de uma pessoa para 

outra, de um indivíduo para grupos, ou entre grupos. O uso do conhecimento, também 

chamado de aplicação do conhecimento ou implementação do conhecimento, refere-

se ao processo ou fluxo orientado ao exercício real do conhecimento. 

Na visão de Liker e Hoseus (2010), a gestão do conhecimento modifica e é 

modificada pela maneira como as empresas gerenciam e organizam o fluxo das fontes 

de informações capturadas da comunidade corporativa. 

Para Costa Neto e Canuto (2010), o conhecimento e a decisão, são processos 

que em conjunto, exaltam positivamente os melhores resultados em uma organização. 

Considera os autores, o fluxo dos subprocessos do conhecimento, um ciclo que 

prescreve a criação, organização, disseminação, avaliação, que são fases da 

atividade, recomendado para a transformação em uma organização. 

A maioria das pesquisas centraliza o assunto do conhecimento de um gestor e 

o gerenciamento de projeto no guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 

PMBOK® (2018), ou seja, relaciona as diretrizes do gestor para aperfeiçoar as taxas 

de sucesso do projeto em todas as áreas do conhecimento, aplicando um conjunto de 

princípios de gerenciamento padronizado, levando em consideração as competências 

essenciais para a gestão. 

O conhecimento e sua gestão, são vistos como agrupamento de processos que 

contribuem para uma mudança organizacional e sua adaptabilidade.  

Por meio de uma ênfase na aprendizagem, nas experiências passadas do 

gestor, podem ser reinterpretadas, e levar a uma ação eficaz nos resultados 

financeiros ao longo do tempo do projeto (KOSKINEN, 2012). Portanto, o 

conhecimento organizacional e do gestor, permanecem em constante aprimoramento. 

 

2.1.2 Das habilidades 

 

A habilidade é o grau de competência de um indivíduo frente a um determinado 

objetivo. Para realizar qualquer atividade com sucesso, as habilidades apropriadas 

devem ser dominadas. A habilidade é definida por característica de quem é hábil, e 

trazer resultados.  
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Um desafio mais complexo é a adaptação da definição às habilidades 

comportamentais. É evidente que as competências e suas habilidades necessárias ao 

longo de uma carreira não são lineares e apenas os indivíduos com as habilidades e 

proficiências adequadas são qualificados para ascender a posições elevadas para o 

gerenciamento (FISHER, 2011).  

Na teoria, as habilidades estão relacionadas as diferenças sociais e culturais 

de um gestor de projetos, relacionando-se aos processos culturais de algumas 

organizações (HAMPDEN-TURNER; TROMPENAARS, 2008). Os gestores de 

projetos precisam ter o entendimento de valores e crenças com diferentes culturas, e 

observar os impactos do seu comportamento, principalmente quando se estabelece a 

relação entre as partes interessadas do projeto. Os gerentes de projeto precisam 

desenvolver e usar boas habilidades interpessoais, como empatia e ser capaz de ver 

as coisas da perspectiva dos outros e respeitar a natureza dos outros (FISHER, 2011).  

A aplicação do elemento da competência “habilidade”, por si só, não é capaz 

de tornar um gestor de projeto, um profissional eficaz. A eficácia da habilidade está 

baseada em comportamento associado aos outros elementos, a do conhecimento 

estendido, da ética e dos resultados, complementando o ciclo de competências. Os 

gestores devem adotar e aplicar os quatro elementos comportamentais para sua 

melhoria contínua nas suas decisões de gerenciamento, certificando-se dos melhores 

resultados para o projeto. 

 

2.1.3 Das atitudes 

 

A atitude é uma disposição em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas, 

ou um conjunto de juízos de valor que conduzem a um comportamento, que leva a 

agir favorável ou desfavorável pelos acontecimentos, ou em relação a algum dos seus 

atributos (ELANGO et al., 2010).  

A forma como a atitude é conceituada tem efeitos consideráveis na consistência 

atitude-comportamento, principalmente quando se estabelece a função de um gestor 

de projetos. Na concepção de atitude, supõe-se que as reações de um gestor de 

projetos em relação a sua equipe, determina uma situação que considera o fator 

organização, a estrutura e previsibilidade das ações determinantes para o sucesso da 

gestão. Nessa visão, as atitudes são probabilidades específicas e que são ancoradas 
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em eventos observáveis, ou seja, apenas uma propriedade inferida da reação do 

gestor em uma situação específica. 

Falhas em encontrar consistência atitude-comportamento, pode ser devido ao 

fato de que a atitude é apenas uma das variáveis que influenciam o comportamento. 

Junto a isso, o efeito da atitude sobre o comportamento, pode ser mediado por 

variáveis. Outras possíveis relevâncias de atitudes, podem ser entendidas como 

sobreposição de atitudes; do nível de atividade do indivíduo; das suas habilidades 

verbais, intelectuais e sociais; da presença de outras pessoas, normas sociais; a gama 

de comportamentos alternativos disponíveis; a ocorrência de imprevistos; as 

consequências esperadas ou reais de várias ações.  

De acordo com AJZEN e FISHBEIN (1975), a teoria da ação fundamentada 

descreve que as relações entre a atitude, normas sociais, intenções e comportamento 

são especificadas, ou seja, independente do contexto organizacional. Esta teoria, é a 

diretriz para discutir o papel de outros determinantes do comportamento em relação 

ao indivíduo. Neste contexto, necessita haver uma conectividade entre a atitude 

individual e a atitude nas organizações. A atitude é um conjunto de regras que leva a 

um determinado comportamento, concretizando uma intenção ou propósito; a 

diferença está nas ações no coletivo, atuando em prol do grupo e da sociedade em 

geral.  

 

2.1.4 Dos Resultados 

 

O desempenho é medido pelo empenho, e com resultados positivos, satisfaz 

as expectativas individuais e organizacionais do indivíduo. A capacidade do gestor de 

projeto em executar suas tarefas, sob a orientação estratégica e com os objetivos em 

alcançar os resultados individuais e da gestão requer conhecimento, habilidades e 

atitudes para exercê-la. O resultado, designa na somatória de conhecimento, 

habilidade técnica e a atitude por meio de um referencial, que se assemelha a padrões 

internacionais e modelos mais atuais, que são empregados nas organizações para 

avaliar o profissional. As características ou capacidades comportamentais do 

profissional está ligado o seu rendimento na organização ou em um grupo. Para o 

gerenciamento de projeto, o planejamento, a qualidade de gestão são atribuições 

necessárias comportamentais e favoráveis, valorizando os resultados de uma gestão, 

conforme preconiza a ISO 10006 (2006). 
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Embora haja razão para argumentar, que as habilidades não contribuem 

totalmente para atingir os objetivos de um projeto, estudos apuram a correlação que 

determina o alcance dos resultados do gerenciamento somando todas as 

competências, principalmente as comportamentais. Além disso, as competências não 

se transformam simplesmente em cumprimento de metas sem nenhum tipo de 

intervenção (BEN-ELIYAHU et al., 2018).  

Os líderes de projeto precisam de motivação substancial para transformar a 

competência em atingir com os objetivos do projeto (BAUM; LOCKE, 2004). A 

competência em resultados é baseada no desempenho, que depende do que é 

demonstrável ou do uso de práticas no local de trabalho. As ações devem se manter 

de acordo com os padrões de gerenciamento de projeto, sendo representas, no 

modelo, como competências de saída ou resultados (BLAYNEY, CORMIER-

MACBURNIE e YOUNG, 2020). 

 

2.2 Competência 

 

O primeiro vértice do triângulo de avaliação é a competência. A construção de 

competência se refere a um atributo de um indivíduo que deve ser medido conforme 

seu aprimoramento. A competência, então, é uma ideia, uma construção criada pela 

sociedade e não é diretamente observável. Em vez disso, é inferida do desempenho 

observável, consequência de um conjunto de tarefas amostradas de um certo domínio 

de interesse por um trabalho realizado (MCCLELLAND, 1973).  

Para BRUNER (1973), a competência pode ser aprendida, como qualquer outra 

habilidade, e não um desempenho particular. Outros autores traduzem a competência 

como o saber agir de forma responsável e, ser reconhecida pelos outros, significando 

o saber mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades em um 

determinado contexto profissional (LE BOTERF, 1998). 

Em termos gerais, competência é uma “habilidade complexa”, sendo um 

conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas de uma capacidade de 

alto nível que alinham o conhecimento, habilidades e as atitudes, pertencendo as 

características pessoais para o alcance de resultados e o desempenho individual 

(SHAVELSON, 2013).  

A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento 

ou know-how específico. Pode ser reconhecido com o cruzamento entre três eixos 
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formados pela pessoa com características de histórico de vida, pela sua formação 

educacional e pela sua experiência profissional. 

 

2.3 Competência Organizacional 

 

A competência organizacional é uma série de fatores que tornam cada empresa 

única. Essa configuração ajuda as organizações a estabelecer e manter sua própria 

identidade. É ressaltar, que são competências organizacionais, maturidade que 

aumenta as vantagens competitivas da organização no mercado. 

Considerando as diretrizes atuais de sistemas ágeis, Agile Practice Guide 

(2017) considera que, a competição em ambientes organizacionais dinâmicos requer 

mudanças na gestão, na inovação e na visão de gestão ágil, sendo uma aliada para 

as novas regras estratégicas, promovendo um desenvolvimento estrutural da 

maturidade organizacional, com resultados satisfatórios, da autogestão. É possível 

interpretar que as competências organizacionais são ferramentas que compõem o 

portfólio de uma empresa, e a relevância dessas competências, está no fato de que 

elas podem se tornar parte da cultura organizacional. Em alguns casos, há um 

enraizamento, de tal forma, que essas competências passam a influenciar também a 

missão, visão e valores das organizações.  

O aumento das possibilidades tecnológicas, e na velocidade em inovar, que 

está cada vez mais presente das organizações - as novas técnicas, que são os 

principais impulsionadores do surgimento de redes de valor (ALLEE, 2000).  

Distinguem-se quatro tipos de competências influenciadoras em organizações: 

a competência de suporte, que os clientes reconhecem como diferenciadores de seus 

concorrentes e, portanto, provê uma vantagem competitiva; a segunda são as 

competências essenciais e significativas para a organização, pois constituem postos-

chave para a sobrevivência da organização e centrais para sua estratégia, 

estabelecendo a missão, visão e valores; as competências de suporte que recaem 

sobre as atividades e as operações organizacionais, valiosas no apoio de todas as 

atividades; e as competências organizacionais, que são as competências e atividades-

chave esperadas de cada unidade de negócios da organização, o desempenho 

envolvido (OLIVEIRA; DE MESQUITA; DE MENDONÇA, 2020). 

No entanto, como as competências são os elementos básicos do sucesso 

organizacional, elas já estão altamente desenvolvidas quando se trata de tecnologia, 
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o que significa que é improvável que desenvolvimento de capacidade menor tenha 

qualquer impacto sobre elas (LJUNGQUIST, 2008). Além dessa relação com as 

características do indivíduo, no contexto do trabalho o conceito de competência 

também se relaciona com os resultados obtidos pela realização de determinada 

atividade ou tarefa. As competências devem agregar valor econômico para a 

organização e valor social para o indivíduo, conforme a (Figura 2) expõe nos aspectos 

da influência entre as competências do indivíduo e a competência organizacional. 

 

Figura 2 - Influência da competência 

Fonte: Adaptado de FLEURY e FLEURY (2011). 

 

2.4 Gestão por competências 

 

A gestão por competências na atualidade, apontada como modelo gerencial 

alternativo aos instrumentos tradicionais utilizados pelas organizações. Baseando-se 

no pressuposto que, o domínio de certos recursos é determinante no desempenho 

superior de pessoas e organizações; esse modelo propõe-se, fundamentalmente, a 

gerenciar a lacuna da inconsistência nas avaliações de competências, ou seja, a 

reduzir ao máximo a discrepância entre as competências necessárias à consecução 

dos objetivos organizacionais e aquelas já disponíveis na organização.  

A eliminação de eventuais lacunas de competências está condicionada às 

práticas de mapeamento das competências de acordo com a consecução da 
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estratégia organizacional. O surgimento de modelos de gestão baseados na noção de 

competência e, por conseguinte, sua incorporação ao ambiente organizacional 

fizeram com que o termo competência adquirisse diferentes conotações (MCLAGAN, 

1997). Não é pretensão discutir as várias analogias teóricas, sendo já comprometido 

o conceito aos autores BRANDÃO; BORGES-ANDRADE; DE AQUINO GUIMARÃES 

(2012) e FLEURY e FLEURY (2011). 

Avaliar os limites de uma organização ajuda a esclarecer as áreas de inovação 

e constitui diretrizes para avaliar e configurar a capacidade combinada com a análise 

organizacional interna e as estratégias institucionais. A análise da concorrência de 

mercado é útil para as empresas encontrarem oportunidades estratégicas, identificar 

o potencial para fazer a escolha certa com base na análise objetiva. Tem, também, 

um efeito positivo em ajudar as empresas a compreenderem as capacidades técnicas 

do concorrente e as necessidades de orientação para o mercado; portanto, fornece 

base de decisão para a escolha da direção de desenvolvimento da inovação 

tecnológica, e converte-se no diferencial de desempenho interno.  

Ao considerar que a competência organizacional e estratégica se consolida a 

partir da mobilização de recursos, para a obtenção de um resultado, deixa-se 

subentendida a existência de algo que pode ser construído, aperfeiçoado e corrigido.  

As práticas organizacionais podem estimular e desenvolver as competências 

essenciais, abrangendo todos esses aspectos ou privilegiando alguns deles sobre os 

restantes. O fato de a instituição permanecer imersa em uma lógica padronizada de 

competências sugere que: missão, visão, valores e cultura são dinâmicos e refletem 

uma imagem do negócio no mercado; a competitividade da instituição depende da 

inteligência e da evolução de processos e pessoas; os conhecimentos, habilidades e 

capacidades constituem-se requisitos para que a instituição tenha a sua primazia 

competitiva; a experiência coletiva e organizacional alavanca os processos de 

mudança. 

 

2.5 Competência em gestão 

 

Competência se refere à coleta de aprendizagem social e de comunicação 

cultivada à montante da aprendizagem e do treinamento e à jusante do sistema de 

avaliação. Ao longo do tempo, as capacidades pessoais e profissionais atingiram o 

limite do grau de conhecimento alcançado pelas normas sociais, trata-se de um 
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processo de ajustamento e conhecimento. A norma ISO/IEC 17024 (2012), define a 

competência como a "capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para 

alcançar os resultados pretendidos".  

A competência individual, expande a definição no alcance de resultado 

desejado para o gerenciamento. Ambas as definições são voltadas para indivíduos. 

No entanto, o conceito de competência em gestão também pode ser aplicado a grupos 

de pessoas (por exemplo, equipes de projetos, departamentos, organizações, redes 

ou sociedades). Nesses casos, a competência é muito mais do que a competência 

coletiva de seus indivíduos. A coerência desse grupo com todas as interações 

dinâmicas entre os membros e as partes interessadas relevantes constitui um sistema 

social. 

As habilidades em gestão, estão sempre relacionadas ao meio ambiente, e ao 

conhecimento “know-how”, e não ganharão competência, a menos que sejam 

comunicados e usados. A inserção de uma rede de conhecimento pessoal, é essencial 

para melhorar a eficiência da comunicação, e a produtividade humana (FLEURY; 

FLEURY, 2011). 

Para manter as competências e habilidades em gestão, o gestor de projetos 

deve constantemente atualizar seus conhecimentos, sejam eles sobre tecnologias, 

processos ou técnicas de liderança e persuasão, pois a competência em uma 

determinada atividade, não garante excelência sempre. Além disso, é importante 

manter um registro de lições aprendidas em projetos passados de forma a evitar erros 

cometidos e repetir os casos de sucesso (PMI®, 2017). Quando um indivíduo 

consegue transformar na prática suas vontades, aptidões, habilidades e interesses 

em resultados reais, através de seus conhecimentos e experiências, pode se dizer 

que ele desempenhou o processo de forma competente. Assim, percebe-se que a 

competência é a junção de conhecimentos, como formação, treinamento ou 

experiências, com os comportamentos resultantes. 

 

2.6 Competência estratégica de Gestor de Projeto 

 

A profissionalização e a conhecimento não entram em desacordo com o forte 

comprometimento que caracteriza o trabalho das pessoas nessa área da construção 

civil, mas a realização de projetos de desenvolvimento e o planejamento tornou-se um 

trabalho específico que no efetivo contexto exige competências específicas, uma vez 
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que habilidades técnicas, habilidades de gestão e habilidades humanas são 

consideradas essenciais para o gerenciamento.  

As organizações devem poder contar com pessoal abalizado e qualificado 

sendo capaz de trabalhar no campo com diferentes culturas e, às vezes, em condições 

difíceis e ambientes complexos. Há um conjunto relevante de literatura que aborda as 

competências dos gerentes de projetos que podem ser observadas dentro das 

empresas do setor da indústria construtiva. Alguns dos estudos aborda a prática de 

liderança dos gestores de projetos no que diz respeito ao sucesso do projeto, os 

resultados retratam a competência da gestão, não considerando a taxonomia escalar, 

no cumprimento e no atendimento de todos os requisitos. 

Pensar em competência e estratégia da alta gestão, implica em habilidades de 

reflexão do futuro e, reconhecer prioridades, constituir ações no presente para o 

alcance de metas, e perceber oportunidades para a conquista das estratégias e dos 

objetivos.  

Nos projetos de elevado desempenho é imprescindível que o profissional gestor 

tenha a competência estratégica e de processos estratégicos que fundamenta a 

solução dos problemas com desafios de forma eficiente. O enriquecimento de 

experiência de trabalho é eficaz para ampliar a competência do raciocínio estratégico, 

porque fornece aos líderes em desenvolvimento dois elementos fundamentais para a 

progresso das habilidades periciais em resolver os problemas: a repetição e a 

introdução de novidades (GAGNE e MEDSKER, 1996; LORD e HALL, 2005).  

Enfrentar atividades de trabalho semelhantes, várias vezes, aumenta a 

probabilidade de repetição e domínio; assim, potencialmente permite que os líderes 

solidifiquem sua compreensão dos principais fatores de negócios, contingências e 

cursos de ação alternativos, o que, em última análise, ajuda-os a desenvolver 

estruturas mentais. Para facilitar a decisão estratégica, fazendo-os substancialmente 

alterar o nível de envolvimento, quando se deparam com uma atividade de trabalho 

específica, que os expõe a um novo conjunto de requisitos e riscos, envolvendo 

tomada de decisões que afetam, diretamente, as boas práticas de gestão de projetos. 

Ao mesmo tempo, não existe um caminho de desenvolvimento reconhecido 

para gerentes de projeto. A “Estrutura de Desenvolvimento de Competências em 

Gerenciamento de Projetos” identifica uma lista bastante abrangente de indicadores 

de conhecimento e desempenho, incluindo competências pessoais cruciais para o 
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sucesso do gerenciamento de projetos, além da aplicação do conhecimento de 

gerenciamento de projetos. 

 

2.7 Taxonomias das Competências Comportamentais 

 

Descrição técnica de classificação a taxonomia é fundamentada pela ciência 

da descrição e classificação dos organismos no individual ou em grupo, condição 

utilizada para classificar as metáforas de análise individual (MCKELVEY, 1982). 

Taxonomia classifica e facilita o acesso à informação, o objetivo é representar 

conceitos através de termos; melhorar a comunicação entre especialistas e outros 

públicos; propor formas de controle da diversificação e oferecer um mapa do processo 

de conhecimento. No atual contexto, as taxonomias atuam como estruturas 

classificatórias que têm por finalidade servir de instrumento para a organização e 

recuperação de informação em empresas e instituições (BAILEY, 2005). 

Sistematizando a informação e avançando em um modelo teórico para a 

construção de uma taxonomia escalar de competências comportamentais, foram 

estipuladas nos estudos iniciais, nove competências para este estudo. São elas: as 

competências em adaptabilidade e flexibilidade, competência em empreender, 

competência em negociação, trabalho em equipe, competência em planejamento, 

liderança, comunicação, tomada de decisão e resultados (WHITE, 1959) 

(ENGINOğLU; ARIKAN, 2016). 

Segundo Gramigna (2007), o domínio de certas habilidades tem causado 

grandes mudanças profissionais e organizacionais, sendo contemplado com novos 

talentos que atendem às necessidades do mundo globalizado. As competências e as 

descrições das competências deste trabalho, estão representadas na (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Descrição de Competências 

Competências  Descrição das Competências  

Adaptações e 
Flexibilidade 

Capacitação em adaptar-se às diferenças exigidas pelo meio, 
considerando rever a postura à frente de novas realidades. 

Empreender Facilidade na identificação de novas oportunidades e em propor 
soluções inovadoras, assertivas e adequadas ao contexto 
inserido. 

Negociação Capacidade de dialogar e resolver conflitos, atendendo 
satisfatoriamente a proposta apresentada por ambas as partes. 
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Trabalho em 
equipe 

Capacidade de criar esforço coletivo na resolução de problemas, 
considerando o contexto inserido. 

Planejamento Capacidade de planejar e organizar ações, considerando os 
resultados tangíveis e mensuráveis no contexto inserido. 

Liderança Facilidade em motivar, influenciar e inspirar o grupo de pessoas 
para atingir os melhores resultados ao contexto inserido. 

Comunicação Facilidade na troca de informações materializando o 
pensamento, sendo interlocutor, considerando no contexto 
inserido. 

Tomada de 
decisão 

Facilidade em solucionar e propor alternativas, garantindo o 
melhor resultado tangível e mensurável no contexto inserido. 

Resultados Capacidade e facilidade em atender aos objetivos e atingir as 
metas com os melhores resultados no contexto inserido. 

Fonte: Adaptada de Gramigna (2007) 

 
As competências comportamentais estão relacionadas às habilidades de 

relações interpessoais e gestão, trata-se de algo menos palpável de ser medido ou 

ensinado, e essas habilidades desempenham papel decisivo e fundamental na gestão 

de projetos, principalmente com as partes interessadas e consequentemente na 

condução e sucesso dos projetos (DIAS et al., 2017). As competências elencadas 

declaram o que é esperado de um gestor de projeto considerando a inter-relação e na 

sequência, serão significadas. 

 

2.7.1 Competência em adaptação e flexibilização  

 

Em ambientes dinâmicos, a capacidade de modificar decisões de acordo com 

a informação ambiental pressupõe a incorporação da adaptação e flexibilização. A 

adaptabilidade requer a capacidade do indivíduo de ser flexível, isto é, adaptar-se a 

mudanças e eventos inesperados. A adaptabilidade em ambientes incertos envolve 

mudança de perspectivas para enfrentar problemas dinâmicos. A Flexibilidade 

consiste na capacidade de discernir representações mentais úteis para atender às 

necessidades de adaptação em um determinado ambiente em constante mudança 

(GUERRA, 2012; KAUTONEN, VAN GELDEREN e FINK, 2015). 

O gerenciamento de mudanças, a adaptação de flexibilização, é a aplicação de 

um processo estruturado, correspondendo a um conjunto de ferramentas para liderar 
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o lado humano da mudança para alcançar o resultado comercial desejado; é um 

processo e uma competência.  

A afirmação de (KOTTER, 2012) pensamento em inovações, considera uma 

reflexão inteligente sobre as melhores práticas na gestão, criar um senso de urgência, 

que é fundamental, para aumentar a consciência da organização, quando necessita 

de ajustes estratégicos; e, sempre há oportunidades à vista. Para que tenha uma 

mudança efetiva, e aconteça, a equipe e os líderes gestores devem compreender a 

eficácia no desenvolver, sempre obtendo uma coalizão, o senso de urgência em torno 

da necessidade de mudança.  

Para Creasy e Fan (2018), a rede e a complexidade das organizações, 

significam consequências indesejadas que surgirão no decorrer da gestão; os 

gerentes devem estar cientes disso para pensar de forma sistemática e holística. Para 

criar a capacidade de se adaptar, oportunamente, às diferenças exigidas no 

gerenciamento de projetos, o gestor deve ser capaz de identificar as mudanças na 

postura diante das novas realidades. É fundamental a avaliação das habilidades, do 

conhecimento e das atitudes para compreender e interpretar as condições da 

competência. 

A avaliação da eficiência, deve se posicionar de acordo com os princípios e 

valores, respeitando o outro, em particular, na convivência e enfrentamento às 

mudanças, mantendo a equidade, qualidade e produtividade. As situações adversas 

e favoráveis ao gerenciamento, mudam o posicionamento quando se percebe que o 

ganho para o todo (equipe), é mais importante que o ganho individual, mantendo o 

comprometimento com o resultado do projeto. O conhecimento e seus domínios, 

identificam as vantagens e os valores da mudança e das inovações, bem como a 

importância da adaptação.  

Questiona-se: Para o nível de proficiência, e boas práticas, o processo que 

absorve a mudança ao meio e ao entorno, considera o contexto atual do projeto, fatos 

e informações que são relevantes (GRAMIGNA, 2007). As atitudes criam a disposição 

para rever e mudar de opinião quando necessário, traçando um novo paradigma da 

epistemologia do padrão de ideias contraditórias. Neste contexto, a abertura ao novo 

com a disponibilidade de mudar, é obter referências e ações favoráveis à inserção de 

inovação e mudanças e as tendências para agregar valor ao nível de desempenho 

individual e organizacional.  
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A importância profissional do gestor de projeto ter a capacidade de adaptação 

e da flexibilidade se estende nas organizações, contribuindo para o alto nível de 

maturidade permanente. Os gestores que se dedicam a esses esforços 

comportamentais passam a ser profissional influenciador no ambiente de 

gerenciamento. 

 

2.7.2 Competência em Empreender 

 

O termo "empreendedorismo" historicamente, refere-se aos esforços de um 

indivíduo que assume todas as probabilidades de traduzir uma visão em uma empresa 

de sucesso. Na literatura sobre empreendedorismo, existem diferentes visões sobre 

o que é uma oportunidade e sobre os processos (DE VRIES, 1977).  

Para Wood e Mc Kinley (2010), defende uma visão subjetiva, alegando que as 

oportunidades são criadas por indivíduos que identificam a ideia para novos produtos, 

processos, práticas ou serviços em resposta a uma problemática ou necessidade de 

mercado particular.  

O enfoque no processo gerencial, bem como as bases de sustentação para 

uma tomada de decisão acertada, são pontos decisivos para a eficiência da gestão 

dos recursos empresariais que cercam os entes econômicos. Identificar as novas 

oportunidades de ação e capacidade para propor soluções aos requisitos críticos de 

um projeto, satisfaz as necessidades de forma assertiva e conclusiva.  

As habilidades de empreender estabelecem metas reais de desempenho 

organizacional, colocando em prática os principais planos de gerenciamento do 

projeto e melhorias contínuas. A criação de alternativas e soluções estratégicas pode 

estabelecer um elo entre partes interessadas do projeto, elaborando métodos para 

solucionar e negociar as estratégias, a fim de alcançar os resultados esperados para 

uma excelência na gestão de novas oportunidades. Uma das soluções para este 

resultado, está na motivação individual, propondo novos desafios gerenciais no 

decorrer do projeto.  

O conhecimento e as atitudes estão ligados às tendências inovadoras de 

produção e de gerenciamento, ferramentas que possibilitam resultados de alto nível 

produtivo com interesse comum, o comprometimento da gestão e maturidade 

organizacional. A persistência, o dinamismo demonstram o domínio em todo ambiente 

da organização, são ações empreendedoras com novas ideias e tendências 
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vantajosas para o cumprimento das etapas do gerenciamento do projeto (ZAMPIER; 

TAKAHASHI, 2011). 

 

2.7.3 Competência Negocial 

 

Uma estrutura de negociação contemporânea para o gerenciamento de 

conflitos em projetos deve considerar o plano de negociação, a natureza e conteúdo 

e o fator de negociação para estabelecer argumentos entre as partes, considerando a 

natureza inerente ao projeto. A capacidade negocial age com persuasão, 

consequentemente as partes envolvidas devem achar a “chave” para ligar os fatos 

com a existência do conflito. A metodologia adotada e a capacidade dos gestores de 

projetos em solucionar os conflitos deve buscar a imparcialidade, a conciliação, os 

acordos benéficos para o gerenciamento do projeto, transformando a imposição numa 

escolha positiva e vantajosa para as partes interessadas, e para isso, as partes devem 

ter uma linguagem de representação comum estruturada em conhecimento para 

interpretar a metodologia de comunicação (CAILLERE et al., 2016). 

O conhecimento das técnicas de negociação pode ser relevante conforme a 

natureza do fato, produto e serviços, valorizando o planejamento e a organização de 

informações antes de iniciar o processo negocial. A importância de o gestor de 

projetos possuir a competência negocial, a flexibilização da estrutura hierárquica e as 

relações entre as partes, abre espaço para explorar o dinamismo negocial.  

O gerenciamento de projetos também requer a capacidade de pausar, pensar 

sobre o quadro geral e negociar conforme necessário, importante ressaltar o campo 

de estudo dentro do comportamento organizacional e da ciência da administração, 

que de acordo com alguns autores, os interesses e as prioridades dos negociadores 

afetam o valor potencial de seus ganhos conjuntos (BRETT; THOMPSON, 2016). 

Os modelos atuais têm o conceito-chave e seus interesses priorizando os 

negociadores que, juntos, somam um potencial de resultados, evidenciando as 

estratégias e suas técnicas, e que ao pequeno conflito, pode afetar o processo de 

negociação excluindo o potencial de resultado e valor agregado ao gerenciamento de 

projetos.  

Os negociadores que usam uma estratégia integrativa compreendem entre si, 

criam mais valor do que os negociadores que usam principalmente a estratégia 

distributiva. Um recente estudo de estratégia de negociação confirma o quanto são 
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necessárias as relações interpessoais nas negociações e criar condições ao 

gerenciamento da negociação para uma visão de negócio colaborativo entre as partes 

(LU et al., 2017). 

 

2.7.4 Competência de trabalho em equipe 

 

O desenvolvimento da competência do trabalho em equipe é uma questão 

fundamental em vários contextos, sendo valorizada nas empresas privadas em todos 

os setores. O principal requisito dos gestores é o trabalho colaborativo, sendo um dos 

fatores de maior impacto na gestão de projetos; é o “fator decisivo” que, mutualmente 

estabelecido, contribui estrategicamente para todos os envolvidos no projeto. As 

principais revisões sistemáticas do tema, fortalecem as relações entre fatores 

situacionais e aprendizagem individual por meio do trabalho em equipe, espaço de 

colaboração mutua (ODELIUS et al., 2016).  

O gestor de projetos tem a capacidade de desenvolvimento de ações positivas 

a todos os envolvidos e de estabelecer diretrizes de gestão. Os participantes da 

equipe do projeto podem surgir de diferentes organizações e áreas diferentes. Os 

participantes gerenciam diferentes aspectos e disciplinas de gestão de projetos de 

acordo com suas habilidades profissionais, comportamentais, interesses e 

necessidades políticas. Para alguns tipos de projetos, tanto os patrocinadores como 

o contratante do projeto têm as mesmas expectativas no começo do projeto (SMITH; 

IMBRIE, 2004).  

As partes interessadas esperam que os resultados diretos e finais do projeto 

sejam de sucesso (PMI®, 2017). Entretanto, na grande parte do período durante o 

crescimento do projeto, o curso do projeto atual ou a solução do projeto e o que 

acontecerá nas atividades inerentes a todos os envolvidos, serão gradativamente 

compreendidos por cada partícipe que, caso se desvie das expectativas, a gestão 

deve reorganizar as tarefas e metas do planejamento do projeto. E ao longo das 

atividades do projeto, as diferenças cognitivas e comportamentais feitas por indivíduo 

ou equipe, por sua vez, podem afetar o curso e o resultado final do projeto. Desta 

forma, a excelência no crescimento estruturado da equipe do projeto, e o seu 

aperfeiçoamento final, não passam exclusivamente por uma pessoa, e sim pelo gestor 

do projeto e organização.  
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Alguns dados referentes a gerenciamento de gestão de equipe de projetos 

mostram que 75% dos empregadores concordam que a interação com as partes 

interessadas e o trabalho em equipe são indispensáveis (GURAK; LANNON, 2009) 

 

2.7.5 Competência em Planejamento 

 

O gerenciamento colaborativo de projetos é uma abordagem largamente 

difundida para lidar melhor com os projetos complexos que geralmente consistem em 

muitos componentes diferentes e altamente interdependentes que envolvem muitas 

disciplinas diferentes. Uma técnica de planejamento analítico contendo um modelo de 

processo e mecanismo de otimização e análise das atividades desenvolve e otimiza 

o processo de planejamento de construção. Hoje em dia para garantir que o 

financiamento do projeto seja bem empregado, o projeto de desenvolvimento deve ser 

planejado e administrado com prudência para que o sucesso possa ser maximizado e 

o objetivo alcançado. Para fazer isso, é necessário que o gestor de projetos com suas 

competências garanta o gerenciamento e suas etapas num projeto, e as organizações 

de nível de maturidade estratégico elevado façam os investimentos no profissional de 

gestão de projetos (ZAINUDDIN; BASSELLIER; BENBASAT, 2012). As práticas 

estabelecidas pela ISO/IEC 21500 (2012) prescrevem:  

4.3 – Processos - Item 4.3.13 “Identificar, definir e documentar todas 

as atividades que convêm estar no cronograma para alcançar os 

objetivos do projeto e ter a competência necessária atribuída a equipe 

de projeto.”  

Para Affandi (2017), o facilitador gestor de projetos precisa apresentar grau de 

competência a fim de direcionar o projeto na diretriz certa para que o projeto possa 

ser concluído dentro do tempo, orçamento e qualidade especificada. O gestor de 

projetos deve ser proativo no planejamento e na comunicação e prover liderança para 

a equipe do projeto de modo que mantenha esses fatores restritivos em equilíbrio e 

conclua seu objetivo, conforme descreve ABPM - Association Of Business Process 

Management Professionals International (2013). 
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2.7.6 Competência em liderança 

 

A liderança é um dos temas clássicos na área das ciências sociais e da gestão, 

um exemplo é uma escola de liderança do comportamento assumindo que a liderança 

é efeito dos resultados do líder, acontecimentos históricos e a tomada de decisão 

(TANNENBAUM). O processo de exercer influência sobre os indivíduos, concentrando 

os esforços para a realização dos objetivos. Na ideia de Calvosa (2005), um primeiro 

fundamento de liderança, é uma vinculação entre líder e seguidores, e sem 

seguidores, não há o que liderar. Um segundo fundamento é que líderes eficazes 

devem gerenciar conscientemente a dinâmica desta liderança, ou seja, permanecer 

vigilante aos processos que envolvem o líder e seus liderados.  

Segundo pensamento de Abraham Maslow (1959), descreve que as 

necessidades relacionadas à motivação, em forma de pirâmide, chamada de 

hierarquia das necessidades, e a mesma, têm relação com a liderança. O autor 

considera que as pessoas precisam se preocupar com a necessidade de outras. 

Considerando o papel de gestão, as decisões da equipe, devem ser agrupadas e 

priorizadas. O gestor de projeto é o líder, e sua liderança decidirá o resultado da 

entrega do projeto. Hoje em dia, a liderança do gestor de projetos tem sido o 

componente chave para o sucesso do projeto, satisfação do cliente e uma entrega 

altamente eficaz. 

Quando estabelece uma estratégia para gerenciar o projeto, a habilidade do 

gestor e suas ações são fundamentais para compreender o desafio comercial, e as 

possíveis interferências das partes interessadas, compreendendo o ambiente de 

negócios, e os objetivos finais dos clientes/patrocinador (YOON et al., 2010). 

Nos dias atuais, o Inspiring Leadership tem por definição a capacidade de 

expressar uma visão compartilhada, que assume os riscos de maneira sábia e 

direcionada, considerando que a inspiração precisa de uma vulnerabilidade: líderes 

que compartilham ideias inovadoras, fortalecendo a identidade (WAJDI, 2017).  

No quesito inspirar a equipe, principalmente no ambiente de maior 

conhecimento, habilidade e técnica do gerenciamento de projeto, o líder assegura com 

eficiência as operações do gerenciamento, influenciando a sua equipe para alcançar 

os melhores resultados do projeto (VEIJULA, 2021). Esclarece que o gestor de 

projetos do futuro deverá ter entre suas competências, grande capacidade criativa e 
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inovadora, além de saber efetuar gestão de projetos e processos de forma a atender 

todos requisitos PMI® (2017). 

 

2.7.7 Competência em comunicação 

 

A comunicação é um dos instrumentos mais importantes para estabelecer 

relações entre os indivíduos, expressar pensamentos e sentimentos, por meio da fala, 

escrita, expressões faciais e corporais. Para que a comunicação ocorra, é necessário 

compartilhar informações. O processo envolve a troca de informações entre dois ou 

mais interlocutores por meio de regras de entendimento mútuo. Este é um processo 

social que permite a criação e interpretação da mensagem de quem gerou a resposta. 

A competência da comunicação se faz necessária nas organizações, sendo um 

requisito fundamental para os profissionais gestores para conduzir os processos 

produtivos, relacionando-se com quaisquer stakeholders da empresa, executando 

todos os elementos da comunicação no gerenciamento do projeto. Por isso, é 

importante conhecer o conceito de competência e sua relação com a comunicação 

(KOPONEN; JULKUNEN; ASAI, 2019).  

Quando se fala em gerenciamento de projetos, a comunicação é crítica, sendo 

um fator-chave para determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto. Sem 

comunicação suficiente com os stakeholders, o fracasso é mais provável (WATSON; 

ALEXANDER, 2005). Os profissionais usam um equilíbrio de habilidades técnicas 

para atingir o mais alto nível de sucesso, sendo complementar as competências 

comportamentais para melhores resultados. Das muitas habilidades comportamentais 

necessárias para ter sucesso, a comunicação, além de documentar informações 

importantes para sua própria referência, os gestores precisam se comunicar de forma 

eficaz com os envolvidos no projeto e com a comunidade não técnica.  

Em um processo típico de gerenciamento de projeto, os membros da equipe 

costumam usar e-mail, conferências virtuais, telefonemas, mensagens e reuniões 

presenciais para se comunicar. Quando os requisitos e objetivos são claramente 

comunicados e compreendidos - não importa a mídia de comunicação - os projetos 

têm maior probabilidade de sucesso.  

A comunicação possui um papel marcante no cenário corporativo, tanto que se 

tornou um fator de competitividade para os negócios. As empresas estão investindo 

em comunicação, contratando profissionais de gestão que apresentam a competência 
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em comunicação, contribuindo para os negócios e sua estratégia no gerenciamento 

de projeto. A competência da comunicação está diretamente interligada ao gestor de 

projeto que produz resultados e agrega valores à empresa, sendo esse um diferencial 

para a organização e para o gestor que utiliza essa competência (ROBIJN, 2021). 

 

2.7.8 Competência na tomada de decisão 

 

O fundamento da decisão diferencia as abordagens teóricas no âmbito da 

tomada de decisão. A visão normativa vê a decisão conforme uma questão de seleção 

racional e tenta declarar como protagonistas racionais os que devem tomar a decisão, 

deduzindo a melhor alternativa logicamente, e por outro lado, tenta entender o 

comportamento humano real de tomada de decisão, teoria descritiva da decisão 

(BLACK, 2019). 

A tomada de decisão da gestão de projeto pode auxiliar e contribuir com o 

desempenho estratégico dos processos decisórios de uma organização, tornando-a 

mais competitiva, à medida que ambos desenvolvem habilidades e competências 

necessárias para alta gestão e desempenho. Neste contexto, a aplicação da 

metodologia da tomada de decisão no gerenciamento de projetos deve considerar os 

resultados efetivos e duradouros considerando as mudanças que podem acontecer 

no decorrer da gestão.  

O estudo de KERZNER (2011), destaca que as organizações diferem muito em 

seus níveis de maturidade, por mais que atuem no mesmo ramo; ela está associada 

ao grau de desempenho que cada uma tem. Quanto maior o nível de gerenciamento 

de projetos, maior a probabilidade de alcançar melhores resultados. 

A Gestão de Projetos é um valioso aliado à tomada de decisão, porque torna 

visível o projeto em todas as suas etapas; permite a previsão de gargalos e eventuais 

problemas; possibilita o estabelecimento de rotas alternativas e cria condições para a 

gestão financeira do projeto. A decisão é a ação tomada com base na apreciação de 

informações. Decidir é recomendar um entre vários caminhos alternativos que levam 

a determinado resultado.  
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2.7.9 Competência em resultados 

 

A abordagem sobre a competência em resultados percorre com os estudos que 

tratam da associação de desempenho no trabalho ao alcance de metas e resultados. 

A competência em resultados, com uma visão comportamental, pode ser 

compreendida em competências/ações, sendo necessário qualificar os resultados 

com indicadores e instrumentos de análise de desempenho. O resultado significa focar 

a atenção da equipe em metas para alcançar as melhores soluções para todas as 

partes interessadas. Recomenda-se que a gestão do conhecimento motive a criação 

e o alinhamento em conhecimento para alcançar os resultados em projetos 

de negócios desejados, sendo eles: o conhecimento técnico das habilidades 

comportamentais e o conhecimento da gestão de mudanças organizacionais e do 

valor de negócio para atingir os resultados esperados (REICH; GEMINO; SAUER, 

2012). 

O gestor de projeto deve garantir que os resultados do projeto satisfaçam as 

partes interessadas relevantes. Com base em fatores organizacionais, econômicos, 

sociais, ambientais e outros, as partes interessadas têm suas próprias expectativas 

específicas para todos os aspectos das operações do projeto, inclusive os resultados 

representados (CHYHRYN; BILAN YURII VALENTYNOVYCH; KWILINSKI, 2020). 

Isso também se aplica a quaisquer mudanças acordadas durante o projeto.  

Mesmo que o foco esteja nos resultados, o gestor do projeto ainda precisa estar 

ciente e reagir a quaisquer questões éticas, legais ou ambientais que afetem o projeto. 

Os resultados do projeto, podem ser divididos em resultados do cliente, e são 

aplicáveis às partes interessadas. Desta forma, é possível definir os diferentes 

resultados exigidos por cada parte interessada no início do projeto.  

O gestor de projeto deve gerenciar esses resultados para fornecer uma solução 

satisfatória, e a competência comportamental do gestor de projeto, está relacionada 

ao sucesso do projeto, à entrega das soluções que são exigidas pelas partes 

interessadas, cliente e equipe; os gestores devem avaliar os diferentes participantes 

do projeto e o que esperam do projeto, gerenciando todas as disciplinas da gestão 

integrando as competências e no desenvolvimento da equipe de projeto, considerando 

as expectativas dos stakeholders (SALEM; SIMPEH; FAPOHUNDA, 2020).  



42 

Um dos fatores de grande influência nos resultados do gerenciamento de 

projetos é comparar o desempenho do projeto e os resultados obtidos com os 

parâmetros acordados do projeto entre as partes. 

 

2.8 Projetos 

 

Historicamente em 1916, o francês Henri Fayol, após investigar o 

comportamento gerencial, traçou um projeto para uma teoria gerencial unificada. A 

proposta ideal estava na divisão das funções de gerenciamento, sendo o 

planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle (FAYOL, 1916). 

O modelo de gestão de Fayol como uma série de funções, continua sendo peça-chave 

fundamental da teoria da gestão até hoje (DALE, 1965). A contribuição mais 

significativa consiste nos seus "14 Princípios de Gestão" a saber: divisão do trabalho, 

autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, 

subordinação do interesse individual ao interesse geral, remuneração justa de 

pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade de posse, 

iniciativa e "esprit de corps". Com a grande contribuição de Henri Fayol, descrever o 

projeto diante do seu comportamento em gerenciamento nos dias atuais, que 

considera “fazer todos os esforços” mantendo a coesão do grupo em uma 

organização. 

O que caracteriza o manifestar de um projeto é a necessidade de alteração, a 

determinação para resolução de questões de projeto ou o desenvolvimento de um 

produto ou serviço, visando benefícios à comunidade e às partes interessadas. Para 

Vargas (2018), a gestão de projeto tem um acréscimo de outros elementos para 

assimilação de gerenciamento de projetos, sendo eles: as pessoas, o período, os 

custos e a qualidade. Reiterando por uma sequência clara e lógica de eventos, 

juntamente com as etapas de início, meio e fim da gestão, alcançando um escopo 

evidente e concreto. O gerenciamento nesta visão deve ser levado por pessoas com 

competências essenciais e incorporar parâmetros executáveis. O detalhamento deste 

item tem sua importância principalmente ao se falar sobre o gerenciamento de 

projetos e seus gestores. Esses elementos especificados são de grande relevância 

para que o objetivo do projeto seja alcançado por meio de práticas do instrumento de 

análise. 
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O objetivo de um projeto é o resultado do trabalho orientado, com plano 

estratégico a ser alcançado e propósito a ser atingido, executando um produto ou um 

serviço PMI® (2017). Ou seja, o escopo de um projeto é aquilo que ele se propõe a 

constituir e para que esse seja atingido é essencial que se efetuem as entregas. 

Entretanto, o término de um projeto não é determinado quando seus objetivos são 

alcançados. O projeto se conclui quando os objetivos não podem mais ser cumpridos, 

ou seja, quando os recursos estão esgotados do projeto, e pode ser declarada a data 

marco final. 

Outro atributo significativo dos projetos é a temporalidade, conforme descreve 

o PMI® (2017) - possui princípio e término bem determinados. Isto não significa que o 

projeto seja de curta durabilidade, mas sim que existem prazos específicos para sua 

materialização devem atender o plano. Para que cada projeto possa atingir seu êxito, 

é preciso que se desencadeie uma sucessão de fases, denominada de ciclo de 

vitalidade do projeto, onde podem existir sequências iterativas ou sobrepostas. 

Atualmente o PMBOK® (2017) determina o ciclo de vida conforme mostra a (Figura 3): 

 

Figura 3 - Inter-relação das fases genéricas do ciclo de vida do projeto 

Fonte: Adaptado de PMI® (2017) 

 
As fases genéricas de um ciclo de vida do projeto:  

1) descoberta ou aparecimento do conceito ou visão do produto - é devido 

ao plano estratégico do empreendimento, encomenda de um cliente, 

oportunidade, problema, necessidade ou segmento inovador;  

2) criação da inspiração – quando a ideia é transformada em um exemplar 

mental ou exibição do produto que deverá ser fornecido ao término do 

projeto;  



44 

3) esboço ou projeto do produto – mudança do exemplar mental em um 

esboço detalhado do produto, até mesmo com a composição de 

protótipos ou maquetes;  

4) desenvolvimento; 

5) entrega – finalização do projeto, em que o produto apresente resultados 

esperados pelo cliente. 

Como visto, o ciclo de vida de um projeto possui características relacionadas a 

configuração que envolve diretamente ações e competências para um bom 

gerenciamento do início ao fim de um projeto. 

 

2.8.1 Relevância de projeto 

 

Os projetos permitem a criação de valor do negócio. O PMI® (2017), define o 

valor de negócio como o benefício líquido quantificável derivado de um 

empreendimento. O benefício pode ser tangível, intangível ou ambos. Em análise do 

valor de negócio é considerado o retorno, sob a forma de elementos como tempo, 

dinheiro, mercadorias ou bens intangíveis trocados por algo em retorno. O valor de 

negócios em projetos refere-se ao benefício que os resultados de um projeto 

específico fornecem as suas partes interessadas. Para este estudo os elementos 

intangíveis ligado a ética, o reconhecimento dos valores e missão alimentam a 

estratégia de gestão. Os fatores ambientais do projeto complementam e direcionam 

com a relevância da boa-fé, reconhecimento e a reputação do projeto, agregando 

valor ao negócio (ENGLUND; BUCERO, 2019).  

O sucesso em qualquer ambiente depende, em grande parte, da conclusão de 

projetos bem-sucedidos, e projetos bem-sucedidos são feitos por gestores de projetos 

e equipes qualificados, apoiados por patrocinadores do projeto. Organizações 

públicas e privadas e seus gestores de projetos, defendem suas crenças sobre o que 

é essencial, e para eles as inspirações e as ações fazem parte de todos os 

“stakeholders”, chamando assim, a concentração para os processos de edificação e 

enquadramento de acepção e autoridade política em configurações de projeto 

(MARTINSUO; KILLEN, 2014). 
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2.9 O gerenciamento de projeto 

 

Desde a antiguidade, gerenciam-se projetos. A definição atual que contribui e 

associa o modelo de projeto como um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultados que complementam a estratégia de execução de um 

projeto, assim descreve o PMI® (2017).  

Com base na teoria de KERZNER (2011), o gerenciamento de projeto pode ser 

definido como o planejamento, a programação, e o controle de uma série de tarefas 

integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos 

participantes do projeto atendendo as especificações acordada entre as partes 

interessadas. O resultado do gerenciamento de projeto e de seus líderes aplica as 

práticas, os princípios, os processos, e as ferramentas inovadoras com técnicas de 

gerenciamento de projetos justificando o alcance de objetivos proposto.  

Seja qual for a definição, a temporalidade, o cumprimento das atividades para 

atingir resultados esperados, fazem parte de processos de produção. Os objetivos do 

projeto produzem as seguintes etapas de entrega: 

I. Um produto único que pode ser um componente de outro item, um 

aprimoramento ou correção de um item ou um novo item final; 

II. Um serviço único ou uma capacidade de realizar um serviço dá suporte 

a produção ou distribuição; 

III. Um resultado único, como um produto ou documento que pode ser 

usado para determinar se uma tendência existe ou se um novo processo; 

IV. Uma combinação única de um ou mais produtos, serviços ou resultados. 

Embora as definições de projetos sempre envolvam as questões da 

temporalidade e da singularidade, as intensidades com que essas características 

aparecem são bastante dispares de projeto para projeto. Para Coutinho e Maximiano 

(2010), que defende que gerenciamento de projetos e suas ações estão ligadas ao 

planejamento e controle com o desígnio atender os objetivos exclusivos do projeto 

complementando com as competências. A dependência para tal, decorre ao 

gerenciamento das etapas de gerenciamento, um elo importante para a maturidade 

do gerenciamento. A capacidade de gerir em um ambiente técnico com o 

conhecimento e habilidade, exige uma capacidade inovadora e desafiadora de gestão 
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conforme descreve BPM CBOK® Gerenciamento de Processos de Negócio (2013) e 

(PRADO, 2016). 

Como projetos se caracterizam pela elaboração progressiva, de maneira geral, 

o escopo descrito se torna mais explícito, detalhado e complexo, e conforme o projeto 

se desenvolve, gerando uma maior compreensão de seus objetivos. Quanto maior a 

complexidade e incerteza do projeto, maior a dificuldade de gerar uma boa 

compreensão dos objetivos no processo de inicialização, deixando evidente o caráter 

de elaboração progressiva dos projetos e a capacitado de o gestor atribuir a tal perfil 

desejado.  

Por definição da literatura e as incertezas na gestão de projetos, se fazem 

necessário o desenvolvimento de atividades do gerenciamento que permitam a uma 

equipe perceber, sondar e identificar incertezas, principalmente nos processos 

gerenciando de riscos dos projetos (MARINHO, 2015).  

Para PMI®, as organizações que são eficazes na transparência de 

conhecimento, melhoram os resultados de seus projetos, e reconhece a combinação 

de competência essencial da gestão do projeto com a tomada de decisão estratégica. 

O mais comumente são citadas as habilidades comportamentais e sociais. No relatório 

- Pulse of the Profession (2019) os estudos apontam que 21% dos gestores de 

projetos não estão aptos para tal função, identificando a pouca maturidade e 

competência em resolução de problemas, comunicação, interpessoal, trabalho em 

equipe. 

Buscou-se até aqui, prescrever o gerenciamento de projetos e suas definições, 

com um referencial teórico contemporâneo, considerando a melhor entendimento do 

objeto de estudo. Na seção seguinte são apresentados aspectos e importância de 

projetos concernentes às estratégias de um gestor de projetos, já que estas podem 

ser consideradas uma das competências que influência as vias mobilizadoras na 

associação dos elementos dos projetos, a fim de garantir o sucesso no alcance de 

seus objetivos e a relevância do projeto. 

 

2.9.1 O gerenciamento de projeto e seus gestores 

 

O gestor de projetos tem a responsabilidade na coordenação das atividades de 

um projeto. Este profissional vai definir e acompanhar as ações planejadas, assim 

como delegar tarefas e controlar os recursos. O gestor de projeto é uma peça-chave 
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que controla e supervisiona todas as atividades durante o projeto. Para Enginoğlu; 

Arikan (2016) e Hijazi (2021), refletem a ideia em que o gestor de projeto, deve obter 

um conjunto "certo" de habilidades para alcançar com completude, que depende de 

pontos de partida individuais, sendo elas: a aptidão, a atitude, os desejos e o contexto 

de apoio.  

O PMI® (2008)  realizou alguns estudos sobre as habilidades necessárias a um 

bom gerente de projetos, esquematizou e divulgou na (PMI®, 2017). Um dos 

requisitos de deste conjunto é o gerenciamento estratégico e de negócios que são 

relativas à expertise no setor, e desta forma, melhorar o desempenho e os resultados 

do negócio que é concentra nas habilidades comportamentais, auxiliando o gestor de 

projetos a alcanças as metas e os objetivos do projeto (PALES, CLARISE, 2019). 

As atividades deste profissional são de extrema responsabilidade, e requer a 

condição ética que exerce essa função, entre elas no comprometimento, e no foco 

para que o empreendimento alcance seus objetivos finais, e atender as expectativas 

da organização. O PMI®, sugere as melhores práticas e o papel do gestor de projetos 

como uma pessoa que, além conduzir os projetos da organização para atingir os 

objetivos planejados, ele pertence ao “elo” entre a estratégia da empresa e a equipe 

do projeto, sendo citado como pré-requisito comprobatório entre as partes 

interessadas exigindo conhecimentos de ferramentas e técnicas de boas práticas de 

gestão de projetos, considerando também as habilidades interpessoais como 

liderança, boa comunicação e negociação.  

O gestor não precisa necessariamente ocupar um cargo de gerência na 

instituição, basta atender o perfil adequado para o projeto em especifico, ou seja, o 

responsável por coordenar as atividades e responder pelos resultados a alta gestão 

da empresa. Outro ponto importante sobre o perfil do gerente de projeto é o tipo de 

organização/projeto executivo em que o professional gestor está inserido.  

A normalização europeia de gerenciamento de projetos ICB - IPMA - 

International Project Management Association (2006), define as competências 

organizacionais de gestão de projetos alinhando aos resultados do gestor: 

“...as organizações devem ter a capacidade de integrar pessoas, 

recursos, processos, estruturas e culturas em projetos, programas e 

portfólios dentro de um sistema de governança e gestão de suporte. A 

competência organizacional na gestão de projetos está 

especificamente alinhada com a missão, visão e estratégia da 
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organização e visa a obtenção de resultados, bem como a garantia do 

desenvolvimento organizacional contínuo”. 

 
No entanto, a maior parte da descrição dos elementos de competência e a 

estrutura em que o projeto necessita desenvolver, especifica em seu conteúdo a 

divisão em três partes; sendo que a segmentação para este estudo está na faixa de 

competência comportamental, que descreve os elementos de competência pessoal 

de gerenciamento de projetos. Essa faixa cobre as atitudes e habilidades do gerente 

de projeto.  

Algumas técnicas de avaliação de análise de hierarquia de processos, na 

seleção do gestor de projetos, escolhe o mais qualificado sendo que essa escolha 

pode ser uma questão complexa, pois são muitos os pontos a serem considerados e 

ponderados, e é preciso garantir que o escolhido/gestor tenha um bom equilíbrio no 

que se refere ao conhecimento, experiência, e as competências essenciais 

comportamentais. 

 

2.10 Estratégia do Recursos Humanos e o Processo Seletivo 

 

As empresas, no processo de escolha de um modelo de gestão de recursos 

humanos, não precisam aprender com a experiência de outras empresas, o mais 

adequado está na escolha de uma estratégia de gestão que seja ajustada de acordo 

com o desenvolvimento funcional de uma organização. A teoria da gestão estratégica 

de recursos humanos, acredita que somente o modelo de gestão de recursos 

humanos formulado de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa pode 

maximizar o desempenho organizacional da empresa (BRANDÃO, 2005); (LIU, 2020). 

O Processo de seleção, ou processo seletivo, é uma etapa das iniciativas de 

recrutar e selecionar candidatos, aqueles que se moldam ao cargo de acordo com as 

exigências das organizações, com o objetivo de manter ou aumentar a eficiência e, 

consequentemente, o desempenho e a eficácia da organização. O sistema de seleção 

considera a gestão de pessoas como um conjunto de técnicas que se integram com o 

objetivo principal no desenvolvimento do capital humano, ou seja, classificando os 

candidatos ao perfil desejado para assumir a responsabilidade legítima (ZANELLI, 

2002).  
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Quando se pressupõe, que as empresas consideram o funcionário o recurso 

estratégico, destaca-se a importância de solucionar os processos envolvidos na 

gestão de pessoas, porém poucas empresas estabelecem padrões de recrutamento, 

avaliam tão somente os resultados, e na maioria dos processos internos, buscam 

talentos para iniciar a carreira, ao invés de preencher vagas com as competências 

essenciais e necessárias para se cumprir as estratégias da empresa (HILTROP, 

1999). Cada organização apresenta o método de gestão de pessoas, segundo sua 

missão, visão, valores, e a tecnologia dominante em seu meio social (CADY, 

WHEELER et al., 2011). 

Para atribuir a essência do método de gestão de pessoas ao recrutamento, é 

fundamental combinar os procedimentos com a tecnologia, com o objetivo central na 

atração de candidatos, sendo esses, para a ocupação de cargos estratégicos da 

empresa. O recrutamento e seleção externo, procura por ideias novas e possíveis 

talentos, é um recurso das organizações para inovar e desenvolver seu capital 

intelectual, ou seja, agregarem novos conhecimentos e até desenvolver novas 

competências já experimentados (CHIAVENATO, 2002). Para recrutar on-line, na 

utilização de ferramentas que compacta informações de vários talentos, 

oportunamente sendo um instrumento de rápida busca do perfil adequado para 

preenchimento da vaga (LADKIN; BUHALIS, 2016). Os sites de recrutamento, são 

processados por empresas de recrutamento, que na sua utilização, simplifica a busca 

do perfil do candidato, sem computar no tempo do processo, que se torna bem célere 

cotejando com a manipulação e leitura de currículos de interesse. 

 

2.10.1 Processo Seletivo  

 

As tendências demográficas e econômicas globais, aumentando a mobilidade 

global e expandindo a diversidade da força de trabalho, as mudanças 

transformacionais nos ambientes de negócios e nas habilidades trazidas pelos 

profissionais, criam um cenário para avaliações mais profundas principalmente para a 

eficiência no gerenciamento de projeto. Quando os fatores do conhecimento, 

habilidade, atitude e resultados dos candidatos a gestor de projeto são levados em 

consideração, o resultado poderá ser bem desafiador e complexo no qual as 

organizações devem competir para atrair e reter “talentos-chave”. Neste processo 

inicial de análise do talento, necessário o reconhecimento inicial, envolvendo os 
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profissionais especialistas para julgar as condições preliminares da análise (MÜLLER; 

TURNER, 2010). Algumas das etapas dos processos de seleção padrão realiza a 

análise das necessidades para o gerenciamento do projeto com os profissionais 

especialistas relacionado a gestão geral do projeto. 

 

2.10.2 Entrevista Comportamental 

 

A entrevista comportamental busca exemplos repetidos que produzem um 

padrão de comportamento e revelam as competências que o candidato possui, com o 

objetivo de prever o desempenho e o comportamento futuro (LATHAM et al., 1980). 

Infelizmente, os traços das competências comportamentais não aparecem 

necessariamente em um “curriculum vitae” ou declaração pessoal (JANZ, 1982). 

Ancorada na visão de (RABAGLIO, 2001), a seleção por competências pelo método 

Contexto, Ação e Resultado (CAR), as perguntas situacionais selecionadas por 

competência comportamental, propõe um suposto cenário ao candidato, 

correlacionadas a sua vivência em outros projetos com perguntas oportunas ao 

avaliado; e o compartilhamento das experiências tangenciando suas ações numa 

compreensão mais abrangente.  

No método de entrevista comportamental deve-se estabelecer uma 

compreensão e transparência na comunicação, exigindo da empresa, uma cultura na 

avaliação, sendo este gestor de recursos humanos com nível de maturidade elevada, 

principalmente na comunicação entre líderes. 

O processo de seleção de gestores envolve fatores qualitativos inicialmente, e 

a seleção é mais frequentemente atribuída a competências técnicas de gerenciamento 

de projetos (SITOHANG; PRATAMI; BAY, 2020), sendo aplicado com menos 

intensidade na avaliação quantitativa. O propósito investigativo da seleção de gestor, 

qualifica o profissional e suas tendências, positivando para o gerenciamento, devendo 

demonstrar como seu diferencial competitivo. Alguns dos métodos convencionais 

como análise das habilidades descritas no documento “currículo vitae”, avalia as 

aptidões sociais, comportamentais qualitativas, podendo levar a resultados de uma 

avaliação com parcialidade, sendo subjetiva e até mesmo incompleta, tornando o 

processo de seleção de gestores meramente formal com resultados incertos. 
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Nas seções seguintes, descreve a teoria da Lógica Paraconsistente e a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏, correlacionando com o referencial teórico das 

competências comportamentais, projetos e o gerenciamento. 

 

2.11 Lógica Paraconsistente 

 

As primeiras manifestações da Lógica Paraconsistente foram conduzidas pelo 

lógico polonês J. £ukasiewicz e o filósofo N. A. Vasil’év, na primeira década do século 

XX, preconizando uma lógica que atenuaria a relação ao princípio da contradição. A 

lógica discursiva, é um sistema de cálculo proposicional paraconsistente proposto por 

S. Jáskowiski entre 1948 e 1949 (ABE, 2015).  

A Lógica Paraconsistente, foram apresentadas pelo Newton Carneiro Affonso 

da Costa, a partir de 1963 (DA COSTA, 1963), sendo um sistema formal de verificação 

e controle, com o princípio da não contradição, isto é, no qual se apresentam as 

contradições e as possíveis derivações de uma proposição qualquer. A Lógica 

Paraconsistente é apropriada para operar sistemas inconsistentes, eliminando as 

contradições. As teorias Paraconsistentes, encontra-se fórmulas X tais que a partir de 

X e ¬X não decorre qualquer fórmula Z, ou seja, existe uma fórmula Z de um conjunto 

de todas as sentenças tal que Z não é teorema da teoria (DA COSTA; ABE, 2000).  

 

2.11.1 Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 

 

É primordial tomar decisões quando ocorre subjetividade e ou contradição. As 

decisões, na maioria das vezes, são baseadas em aspectos subjetivos, que não tem 

valor ou medida exata, preconiza a opinião do meio ao se relacionar. 

A Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 (Lógica E𝜏) revoga o princípio 

da não contradição, e admite o tratamento de sinais contraditórios na sua estrutura 

interna.  

A entrada é composta de dois valores que compõe a anotação (𝜇, ), onde 𝜇 

(mi) representa o grau de evidência favorável e  (lambda) representa o grau de 

evidência desfavorável atribuído a uma proposição.  

O conjunto das constantes de anotação conforme a literatura (CARVALHO; 

ABE, 2011); o sistema de coordenadas é representado pelo quadrado unitário [0; 1] x 



52 

[0; 1], sendo chamado de quadrado unitário de plano cartesiano (QUPC). A 

representação do reticulado, ou fixado como reticulado (𝜏) das anotações, é um 

produto cartesiano com intervalo fechado unitário real [0; 1].  

• Os valores dos estados lógicos limítrofes estão entre [0, 1], no conjunto dos 

números reais, são representados no reticulado conforme representado na ( 

 

Figura 4) e descritos a seguir: 

• (0;0): evidência favorável nula e evidência desfavorável nula (Paracompleto); 

• (1;1): evidência favorável total e evidência desfavorável total (Inconsistente); 

• (1;0): evidência favorável total e evidência desfavorável nula (Verdadeiro); 

• (0;1): evidência favorável nula e evidência desfavorável total (Falso). 

 

Figura 4 - Reticulado 𝜏 

Fonte: (ABE, 2015) 

 

O algoritmo Para-analisador possibilita analisar as proposições, utilizando 

internamente os operadores AND e OR, a fim de obter um estado resultante, conforme 

pode ser verificado na (Figura 5) (ABE et al., 2011). 
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Figura 5 - Algoritmo Para-analisador 

Fonte: Adaptado de (ABE et al., 2011) 

 

O operador OR resulta na operação de maximização de , conforme fórmula 

apresentada, e minimização de ,  ao  . Dado (1, 1) OR (2, 2) = (Máx {1, 2}, 

Mín {1, 2}) onde Máx indica a operação de maximização de números reais com a 

ordem ordinária e Mín indica a operação de minimização de números reais com a 

ordem ordinária. O operador AND é descrito como (𝜇1, 𝜆1) AND (𝜇2, 𝜆2) = (Min { 𝜇1, 𝜇2}; 

Max {λ1, 𝜆2}) onde Min indica a operação de minimização de números reais com a 

ordem ordinária e Max indica a operação maximização de números reais com a ordem 

ordinária (ABE; AKAMA; NAKAMATSU, 2015).  

O algoritmo Para-analisador, no Reticulado 𝜏 conforme a Figura 5, apresenta 

os dois valores reais representado por: 

• grau de certeza (Gce)  

• grau de incerteza (Gin)  

No quadrado unitário de plano cartesiano (QUPC), ilustra os estados lógicos 

resultantes do Para-analisador, que são classificados em quatro Estados Extremos 

oito Estados Não-Extremos, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Simbolização de Estados Lógicos 

Estados 
Extremos 

Símbolo Estados Não-Extremos Símbolo 

Verdade 
V 

Quase-Verdade tendendo a 
Inconsistente 

QV → T  

Falso 
F 

Quase-Verdade tendendo a 
Paracompleto 

QV → ⊥  

Inconsistente T Quase-Falso tendendo a Inconsistente QF → T  
Paracompleto 

⊥ 
Quase-Falso tendendo a 
Paracompleto 

QF → ⊥  

 
 

Quase-Inconsistente tendendo a 
Verdade 

QT → V  

Quase-Inconsistente tendendo a Falso QT → F  
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Quase-Paracompleto tendendo a 
Verdade 

Q⊥ → V  

  Quase-Paracompleto tendendo a 
Falso 

Q⊥ → F  

Autor: Abe (2015) 

O Método Paraconsistente de Decisão (MPD) é um instrumento de apoio 

desenvolvido por (CARVALHO e ABE (2011), que auxilia no processo decisório. O 

estudo busca identificar fatores que influenciam nas conquistas e nos fracassos de 

um negócio, ou seja, a influência nas decisões futuras de um projeto. A análise, 

possibilita na identificação dos casos onde poderá indicar situações favoráveis e 

desfavoráveis do projeto, que podem interferir em fatores econômicos, técnicos, 

políticos, entre outros. A valoração dos especialistas, evidência a importância na 

decisão, indicando a viabilidade de uma decisão favorável, ou pela inviabilidade na 

decisão desfavorável referente a um determinado negócio ou fatores que implica em 

riscos. 

As etapas do MPD direcionam o processo para o nível de exigência da decisão, 

que depende da responsabilidade que se implica aos fatos, e a consequência pode 

ser envolvida com riscos na decisão. Para este estudo, foi considerado o nível de 

exigência (0,50), ou seja, estabelecida a tomada decisão quando o módulo da 

diferença entre graus de evidência favorável e de evidência desfavorável for pelo 

menos 0,50, representado no Para-analisador. 

Os fatores de influência (EC), tem como objetivo central, analisar o sucesso ou 

o fracasso do projeto, podendo ser internamente ou externamente. Os fatores que 

envolvem no processo de tomada de decisão devem ser planejados e direcionados, 

consolidando as ideias de todos os envolvidos e estabelecendo a segurança da 

decisão. A situação em que a responsabilidade pela decisão é de todos os envolvidos, 

a essência principal são os valores éticos, ou seja, jamais retirar-se do dever de 

decidir. Para este estudo, considera os avaliadores de alta gestão, com o nível de 

maturidade elevada em gerenciamento de projetos e com a competência estabelecida 

para avaliações de um candidato a gestor de projetos. 

Na construção da base de dados, ocorre quando são escolhidos os 

especialistas para a avaliação e que usarão do conhecimento, das experiências 

anteriores em gestão de projetos, da vivência na área e a ética para ajustar 

positivamente a avaliação. A pesquisa de campo, com base nos dados, os 

avaliadores, podem aplicar o método de análise Paraconsistente obtendo uma 
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decisão final, utilizando-se das informações de ‘base’ e o fator de influência, para 

consolidar os resultados viáveis para a gestão. 

Para o cálculo de resultantes, o grupo de especialistas foi agrupado dois 

avaliadores e separado o terceiro avaliador, considerando o mesmo critério de 

avaliação para todos justamente para identificar as influências na decisão. Observado 

no estudo simulando possíveis resultados, a percepção em que houver apenas um 

especialista terá o peso de avaliadores podendo influenciar no resultado final. Neste 

caso, a representação esquemática das regras de maximização e minimização é 

traduzida conforme a (Figura 6), representação e adaptação para o estudo. 

 

Figura 6 - Esquema de Aplicação dos Operadores Máx. e Mín. 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Abe (2011) 

  

Cada decisão tomada tem uma consequência, que nem sempre é previsível. A 

tomada de decisão é um processo cognitivo que envolve a racionalidade e a emoção 

do indivíduo. Trata-se de escolher a melhor opção entre várias alternativas, e cada 

decisão tomada tem uma relutância, que nem sempre é previsível e objetivo, muitas 

vezes são subjetivas e inconclusivas. 

Em uma decisão, dois aspectos principais desempenham uma função que 

predomina na razão e na emoção, e muitas vezes, é difícil encontrar um equilíbrio 

entre os dois. Mas esse equilíbrio, é essencial para que os avaliadores não façam 

escolhas erradas e mal planejadas. 
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Nos aspectos da Lógica E𝜏, a tomada de decisão e os seus resultados, são 

determinados por valores de evidência favorável e pela a evidência desfavorável, 

considerando algoritmo Para-analisador para obter os parâmetros de viabilidade em 

uma decisão final. Neste estudo, o resultado é individualizado, considerando todas as 

regiões limítrofes conforme representado no reticulado ( 

 

Figura 4), sendo uma análise parcial e conclusiva, viabilizando a tomada de 

decisão. 

Com base nos autores CARVALHO E ABE (2011), uma outra maneira de se 

obter uma decisão final é a aplicação da regra da decisão. O cálculo da regra propõe: 

se a decisão é favorável, recomenda a decisão (viável), se a decisão é desfavorável, 

recomenda-se analisar em particular a viabilidade, sendo desfavorável na maioria das 

vezes. 

Na execução deste estudo, cumpre observar, que todas as aplicações nos 

artigos, buscam as opiniões de avaliadores especialistas, considerando as 

competências comportamentais sendo a base de dados analisada, e os resultados - 

valores, aplica-se o Para-analisador auxiliando no processo decisório. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente trabalho foram adotadas metodologias e os 

processos que serão apresentadas nos próximos tópicos. 

 

3.1 Instrumento de Avaliação de Competências Aplicando a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. 

 

Para se atingir o objetivo especifico proposto do estudo, inicia-se com o artigo 

titulado: Instrumento de Avaliação de Competências Aplicando a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. O método utilizado foi o levantamento do 

tipo survey, visto que esta pesquisa busca investigar a opinião de juízes especialistas. 

Foi desenvolvido um questionário, em duas dimensões, baseada na Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏, com uma escala likert qualificando cada 

questão quanto a sua adequação; elaboração; a objetividade e a compreensão 

semântica. A construção das questões foi baseada em requisitos de mudanças do 

projeto, descrevendo um cenário hipotético, com competências comportamentais, e a 

aplicação da Lógica E𝜏. As questões tem o formato aberto permitindo que sejam 

elaboradas com mais detalhes e implementadas pelo avaliador. A resposta do 

candidato é aberta, contribuindo com as experiências anteriores e suas competências. 

O resultado da pergunta é avaliado pelos especialistas atribuindo as evidências 

favoráveis e as desfavoráveis. A resposta é composta pelo grau da evidência, e o 

valores com o intervalo entre [0; 1]. Ressalta-se que este estudo, faz parte da fase I, 

atendendo os objetivos específicos 1.3.1, a fim de averiguar a confiabilidade do 

instrumento. A participação dos avaliadores se deu pela forma online e anônima, e as 

etapas foram distribuídas no estudo bibliográfico (periódicos dos assuntos referentes 

as competências comportamentais), na construção das perguntas (𝜇,𝜆) aplicando a 

Lógica E𝜏 e requisitos de mudanças em projetos. A avaliação das perguntas pelos 

avaliadores em duas rodadas; após a segunda rodada, consideram acima 80% de 

concordância. 
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3.2 Group Simulation Evaluating Behavioural Competence by Paraconsistent 

Annotated Evidencial E𝜏. 

 

Para se atingir o objetivo específico proposto do estudo conforme a seção 1.3.1, 

acompanhando a estrutura da fase anterior, o artigo intitulado: Expert Group 

Simulation Evaluating Behavioural Competence by Paraconsistent Annotated 

Evidencial E𝜏, consiste em simular com grupos de interesses comuns, com 

abordagem qualitativa, pois se buscou analisar os resultados do Para-analisador com 

cenários hipotéticos; os dados da definição do grupo de especialistas atendam ao 

processo da Lógica E𝜏 conforme a seção 2.11.1. As três diferentes simulações 

combinam os avaliadores em diferentes grupos, e as opiniões dos avaliadores foram 

atribuídas, analisando a pertinência dos diferentes resultados do Para-analisador, com 

o intuito de apurar as relações de causa e efeito na estruturação dos grupos.  

 

3.3 Avaliação das competências comportamentais simulando uma contratação 

de gestor de projeto aplicando a Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E𝜏. 

 

Para se atingir o objetivo especifico conforme a seção 1.3.1, acompanhando a 

estrutura das fases anteriores, o artigo está titulado: Simulação avaliando as 

competências comportamentais de candidatos a gestor de projeto aplicando a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏.  

A metodologia tem como propósito simular uma entrevista a distância entre dois 

candidatos e grupos de especialistas. O método visa analisar as habilidades 

comportamentais relacionadas aos candidatos e comparar a relevância das 

competências requeridas para o gerenciamento de projeto. Neste contexto, o método 

favorece a tomada de decisão e escolha do candidato, e as etapas metodológicas 

inicia-se pelo estudo bibliográfico referente ao processo de seleção a distância, o 

candidato e o “perfil” recomendado e a avaliação à distância aplicando a Lógica 

Paraconsistente Evidencial E𝜏. A hipótese construída, na avaliação, contextualiza a 

mudança do projeto e pode ser usado como uma referência para novas perguntas aos 

candidatos e avaliadores. As perguntas são relacionadas as competências 

comportamentais baseadas no IACC e as respostas têm uma estrutura aberta para 

que os candidatos possam contextualizar a sua experiência. Os valores dos serão 
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normalizados aplicando a Lógica E𝜏 no Para-analisador para o alcance dos resultados 

e as tendências de cada candidato, considerando as diferenças nas competências 

comportamentais.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são apresentados os resultados, em forma de artigos, atendendo 

os objetivos específicos deste estudo, conforme o item 1.3.1. As atividades foram 

inicialmente de cunho bibliográfico, do desenvolvimento, e avaliação por juízes, de um 

instrumento de avaliação de competências comportamentais, IACC, baseado no uso 

da Lógica E𝜏. Finalizada a etapa anterior, foi realizado uma simulação com grupos 

formados por diferentes profissionais ao analisar um candidato utilizando o IACC. A 

terceira etapa, em elaboração, constitui avaliar um candidato aplicando o IACC e as 

formações de grupos definidas na etapa anterior. Cada etapa resultou em um artigo, 

sendo que os dois primeiros foram aceitos e publicados, conforme APÊNDICE A e 

APÊNDICE B, e o terceiro artigo encontra-se no APÊNDICE C.  

 

4.1 Instrumento de Avaliação de Competências Aplicando a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 

 

A avaliação do instrumento foi realizada com a comparação das respostas de 

seis juízes, definindo a validação e a confiabilidade do IACC. A partir da normalização 

dos dados, referente a concordância para (μ, λ), demonstraram que três juízes (J4, J5 

e J6) não concordaram na primeira rodada de avaliação referente ao entendimento 

semântico das questões, apresentando um escore na primeira rodada de 𝜇 = 72% e 

𝜆 = 67%. Após explanações sobre o instrumento e o uso da Lógica E𝜏 aos juízes, o 

instrumento foi submetido a uma segunda rodada, apresentando um escore μ = 86% 

e λ = 82%, o que indicou um melhor entendimento. Quanto análise do cálculo de IVC 

ficou acima de 80%, valores acima do aceitável. 

Diante dos resultados obtidos apresentados do índice de concordância e do 

índice de validade de conteúdo, na segunda rodada, mostrou uma maturidade de 

entendimento da Lógica E𝜏 entre os juízes. 

 

4.2 Group Simulation Evaluating Behavioural Competence by Paraconsistent 

Annotated Evidencial E𝜏 

 

O resultado dos agrupamentos se deu pela aplicação dos conectivos AND e 

OR, e a Análise Global do algoritmo Para-analisador, para o G1 = (0.83, 0.25) indicou 
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que este se encontra na região “Verdade”, região considerado verdadeira no QUPC; 

o resultado para o G2 = (0.44, 0.47) indicou que este se encontra na região “Quase-

Paracompleto tendendo a Falso”. O resultado para o G3 = (0.36, 0.62) indicou que 

este se encontra na região “Quase-Falso tendendo a Paracompleto”. Considerou na 

simulação que a formação do grupo deve ser a mais variada possível, com mais de 

um especialista por grupo ao utilizar o algoritmo Para-analisador, pois grupos com 

apenas um especialista apresentam interferência nos resultados, decorrendo em uma 

avaliação não equitativa com resultados tendenciosos. 

Perante aos resultados apresentados na simulação, com três grupos de 

avaliadores, utilizando o Para-analisador, o comportamento do Grupo G1, em que os 

especialistas avaliam sem-pares, tem um resultado verdadeiro, e os demais grupos 

que avaliam em pares, a influência nos resultados considera uma tendência “Quase 

paracompleto tendendo a Falsidade”; e “Quase falsidade tendendo a Paracompleto”, 

ou seja, indicando interferências na individualidade dos grupos e possível impacto na 

contração de um gestor de projeto. Neste contexto, o instrumento possibilita analise 

não somente do candidato, mas das interferências em grupos. Nos estudos realizados 

de instrumentos que avalia um candidato, não foi encontrado similaridade de estudo 

para uma avaliação detalhada de uma contratação de gestor de projeto.  

 

4.3 Avaliação das competências comportamentais simulando uma contratação 

de gestor de projeto aplicando a Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E𝜏 

 

O resultado dos candidatos se deu pela aplicação dos conectivos AND e OR, e 

a Análise Global do algoritmo Para-analisador, para o candidato 1 (C1) AG = (0.56, 

0.50) indicou que este se encontra na região “Quase-inconsistente tendendo a 

Verdade”, região no QUPC; o resultado para o candidato 2 (C2) AG = (0.84, 0.62) 

indicou que este se encontra na região limítrofe “Quase-inconsistente tendendo a 

Falso” e “Quase-inconsistente tendendo a Verdade”. Para a simulação, a formação do 

grupo especialista deve ser a mais variada possível, com mais de um especialista por 

grupo ao utilizar o algoritmo Para-analisador, pois grupos com apenas um especialista 

pode apresentar interferência nos resultados para a tomada de decisão, decorrendo 

em uma avaliação não equitativa com decisões parciais. 
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Perante aos resultados apresentados na simulação, com os dois candidatos, 

utilizando o Para-analisador, o comportamento do (C1) comparado ao (C2), o 

candidato C1 tem um resultado em três competências comportamentais, considerado 

na região dos Estados Extremos como “Verdade”, e as competências apresentadas 

foi a negocial, comunicação e tomada de decisão, considerado valor ideal para a uma 

decisão segura. Os resultados apresentados do C2, considerado na região dos 

Estados Extremos como “Inconsistente”, indicando dúvida ou indeterminação, valor 

instável para a uma decisão segura, caracterizando interferências na individualidade 

dos candidatos impactando nas competências comportamentais para o 

gerenciamento de projeto. A Análise Global do algoritmo Para-analisador, para o 

candidato (C1) = (0.56, 0.50) encontra-se na região dos Estados Não-Extremos 

“Quase-inconsistente tendendo a Verdade”, no QUPC. Para o candidato (C2) = (0.84, 

0.62) encontra-se na região dos Estados Não-Extremos limítrofe “Quase-inconsistente 

tendendo a Falso” e “Quase-inconsistente tendendo a Verdade” no QUPC. 

Neste contexto, o instrumento possibilitou análise comparativa do candidato 

indicando valores para a uma decisão segura. Nos estudos realizados de instrumentos 

que avalia candidatos, não foi encontrado similaridade, caracterizando o instrumento, 

uma ferramenta estruturada para uma tomada de decisão em uma contratação de 

gestor de projeto atendendo as diretrizes de gerenciamento.  

Este artigo encontra-se em processos de submissão, e a prévia está disponível 

no APÊNDICE C. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos objetivos identificados para este trabalho, e o cumprindo dos objetivos 

específicos, evidenciou como meta primária, a possibilidade do uso de um instrumento 

de avaliação de competências utilizando em Lógica E𝜏. 

A bibliografia, delineou os estudos para facilitar a criação do IACC, das 

simulações em grupos de especialistas, e a avaliação dos candidatos utilizando em 

todas as etapas a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. Como o objeto deste 

trabalho atendeu todas os objetivos específicos, considerando os artigos publicados 

e aceitos, foi possível verificar que as premissas foram atendidas com resultados 

promissores. A proposta deste trabalho, porém não se findou neste projeto. Acredita-

se que a partir dos estudos preliminares publicados, poderão ser obtidas novas 

contribuições, expandindo e estendendo a proposta original analisando outros 

profissionais de áreas do conhecimento de projetos. Algumas das possibilidades estão 

descritas em trabalhos futuros. O diferencial deste trabalho está no uso da Lógica E𝜏 

como aplicação no auxílio na tomada de decisão que contribuiu para elencar todas as 

análises finais. 

 

5.1 Conclusão 

 

O estudo pode ser concluído atendendo ao objetivo geral e aos objetivos 

específicos, respeitando as etapas da construção da pesquisa. O método de avaliação 

de candidatos usando a lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 contribuiu para 

viabilizar a análise do instrumento e das simulações.  

O desenvolvimento do instrumento de avaliação de competências 

comportamentais, transcendem o campo teórico e atinge o campo prático, contribuem 

na avaliação eliminando as contradições do mundo real e inova em um processo de 

seleção de candidatos com perspectivas e aplicação para outros envolvidos na 

avaliação de um candidato.  

Conclui-se este estudo em três etapas, a primeira foi a elaboração do IACC 

com avaliação de participantes especialistas em gerenciamento de projetos, validando 

o instrumento; e os resultados apresentados do índice de concordância e do índice de 

validade de conteúdo, mostrou-se um aumento da maturidade do constructo entre os 

juízes. Os resultados foram satisfatórios acima do nível de exigência, o instrumento 
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aplicável. Esta etapa atendeu ao objetivo específico 1.3.1 - Fase I e os resultados 

estão disponíveis no item 4.1. 

A segunda etapa, foi realizado uma simulação em diferentes formações de 

grupos especialistas, utilizando-se o Para-analisador para avaliar o comportamento 

dos diferentes agrupamentos de profissionais. A pesquisa contribuiu para o sistema 

de conhecimento e aplicação da Logic E𝜏 em uso corporativo, e comprovou que é 

necessário um trabalho conceitual para formação de equipe quando se utiliza o Para-

analisador. Se o especialista possui um alto grau de maturidade profissional, afeta 

favoravelmente os resultados, e a avalição individual sendo o único membro 

especialista pode contribuir para resultados desfavoráveis. Para acompanhar os 

resultados deste estudo os valores estão disponíveis no item 4.2. Esta etapa atendeu 

ao objetivo específico 1.3.1 - Fase II. 

 A terceira etapa, foi realizada uma simulação avaliando dois candidatos, com 

diferentes grupos especialistas baseando-se no IACC, aplicando a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. Ao se comparar os resultados, entre os 

candidatos, considerou valores acima do nível exigência de 0,50, ideal para a uma 

decisão segura no processo de tomada de decisão. Se os princípios básicos de gestão 

e de competências comportamentais são essenciais para um nível de excelência e 

maturidade de gestão, os candidatos em alguma das competências não viabiliza para 

o gerenciamento de projeto, constituindo um risco para uma decisão segura. 

Os resultados mostram que a avaliação dos candidatos através do instrumento, 

tem a capacidade de direcionar a decisão e podem eliminar a subjetividade e 

contradição da avaliação e tomar a melhor decisão em uma contratação. 

Um dos principais obstáculos deste estudo, está relacionado ao entendimento 

da Lógica E𝜏 para os envolvidos, significando que o instrumento necessita de 

instruções aos envolvidos na avaliação, principalmente os especialistas. As principais 

melhorias foram sugeridas em trabalhos futuros, podendo aprimorar o instrumento e 

compatibilizar com outras ferramentas de avaliação. 

As três fases desta pesquisa, demonstraram os benefícios na implementação 

de um instrumento de avaliação das competências comportamentais, simulando e 

testando o impacto de diferentes grupos de especialistas, avaliando candidatos a 

gestão de projeto e, finalmente, obter a evidência de aplicação da Lógica 

Paraconsistente Anotada evidencial E𝜏. Como base na comparação, a ferramenta 

pode ser considerada inovadora, não se limitando aos ajustes necessários, e a sua 
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utilização, poderá ser estendida para outras funções com diferentes grupos 

especialistas em organizações. 

 

5.2 Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

A presente dissertação tem como parte da sua proposta, a criação de um 

instrumento de avaliação de competências comportamentais. A partir da 

disponibilização das análises das competências dos candidatos, abre-se a 

possibilidade em estender as capacidades em analisar em outras ferramentas a 

similaridades de dados comparando com a Lógica E𝜏. Sugere-se nas próximas 

contribuições, a Lógica Fuzzy e AHP - Analytic Hierarchy Process seguindo as 

diretrizes deste mesmo estudo em: 

I. Considerar as competências essenciais para gestor na Industria 4.0; 

II. Identificação de distintas hierarquias dos juízes avaliadores, simulando 

o mesmo cenário com as três referências lógicas (Lógica E𝜏, Lógica 

Fuzzy e AHP - Analytic Hierarchy Process); 

III. Estudo comparativo entre as três referencias (Lógica E𝜏, Lógica Fuzzy e 

AHP - Analytic Hierarchy Process, analisando as competências 

comportamentais; 

IV. Avaliação de competências comportamentais em Redes Neurais. 
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artigo: Avaliação das Competências Comportamentais na Contratação de um Gestor 

de Projeto aplicando a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. O artigo está 
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