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Este artigo discute a questão do gerenciamento de recursos humanos no prisma do gerenciamento de 
projetos. Nele, consideramos os fatores de planejamento e avaliação dos recursos humanos e o projeto como uma 
organização composta de pessoas. O propósito deste artigo é apresentar uma abordagem baseada nos conceitos de 
ARH (Administração de Recursos Humanos) para planejamento e gestão de pessoas no contexto do gerenciamen-
to de projetos. 

Introdução
Segundo o PMBoK® Guide “o 

gerenciamento de recursos humanos 
do projeto inclui os processos que 
organizam e gerenciam a equipe 
do projeto. A equipe do projeto é 
composta de pessoas com funções e 
responsabilidades atribuídas para o 
término do projeto”.  

Além disso, o PMBoK® define 
como processos para Gerenciamento 
de Recursos Humanos:

Planejamento de recursos huma-
nos – Identificação e documentação 
de funções, responsabilidades e re-
lações hierárquicas do projeto, além 
da criação do plano de gerenciamen-
to de pessoal. 

Contratar ou mobilizar a equipe 
do projeto – Obtenção dos recursos 
humanos necessários para terminar 
o projeto. 

Desenvolver a equipe do projeto 
– Melhoria de competências e inte-
ração de membros da equipe para 
aprimorar o desempenho do projeto. 

Gerenciar a equipe do projeto 
– Acompanhamento do desem-
penho de membros da equipe, 
fornecimento de feedback, resolução 
de problemas e coordenação de 
mudanças para melhorar o desem-
penho do projeto.
A princípio não enxergamos 

dificuldade na leitura destes proces-
sos que parecem bem intuitivos, mas 
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no decorrer do projeto fica claro que 
dentre os fatores críticos de sucesso 
a gerência dos recursos humanos 
é a mais crítica para alcance dos 
resultados. O desempenho da equipe 
está intimamente ligado às demais 
disciplinas do gerenciamento de 
projetos, como fator determinante no 
cumprimento dos planos.

Projeto como uma 
organização

Na vida, as pessoas interagem 
umas com as outras, formam grupos 
que interagem com outras pessoas e 
grupos, que baseados em suas cren-
ças, valores e ideais buscam objetivos 
individuais e coletivos. Como seres 
humanos, possuímos limitações 
individuais que nos levam a cooperar 
uns com os outros para alcançarmos 
certos objetivos que não conseguiría-
mos trabalhando isoladamente.

Quando um grupo de pessoas se 
une para atingir um objetivo comum, 
chamamos este agrupamento de 
organização. A organização é um 
sistema de ações coordenadas de 
duas ou mais pessoas para se atingir 
um objetivo comum. Partindo deste 
conceito, um projeto nada mais é do 
que uma organização temporária que 
visa um produto ou serviço único.

O projeto se diferencia das 
organizações tradicionais pelo seu 
objetivo temporário. O projeto se 
mantém como organização somente 

até o alcance de seus objetivos, que 
quando alcançados geralmente levam 
a novas organizações temporárias 
(novos projetos) ou à absorção por 
organizações contínuas (processos 
organizacionais).

Segundo o autor Chiavenato1, um 
dos maiores especialistas no assunto, 
uma organização só existe quando:

“Há pessoas capazes de se co-
municarem e que estão dispostas a 
contribuir com ação conjunta, a fim 
de alcançarem um objetivo comum.”

Partindo desta premissa, o capital 
humano torna-se o nosso maior 
legado no projeto, e a capacidade de 
gerenciar esse legado é o maior fator 
de sucesso para o alcance do objetivo 
proposto.

 Gestão de pessoas
O contexto de gestão de pessoas é 

formado por pessoas e organizações. 
As pessoas passam boa parte da vida 
trabalhando em organizações. Com a 
dinâmica dos projetos, a tendência é 
de que essas pessoas interajam com 
diversas organizações temporárias no 
seu ciclo profissional produtivo.

O projeto como uma organização 
depende direta e irremediavelmente 
de seus recursos humanos para atin-
gir seus objetivos. De outro lado, as 
pessoas dependem dos projetos nos 

1 - Chiavenato, Idalberto – Recursos Huma-
nos O Capital das Organizações, 8ª Edição 
– Ed. Atlas

quais trabalham para atingir seus objetivos pessoais e indi-
viduais. Crescer profissionalmente e ser bem-sucedido. 

Resumindo, sem organizações e sem pessoas não 
haveria a gestão de pessoas. E a gestão de pessoas na pers-
pectiva do gerenciamento de projetos nada mais é do que 
a capacidade de alinhar os objetivos e as expectativas das 
pessoas e da organização.

O papel da gestão de pessoas no gerenciamento de 
projetos é obter o comprometimento das pessoas na 
realização das atividades do projeto, visando atingir seus 
objetivos e propiciar a essas pessoas condições para atingir 
seus objetivos pessoais e individuais. 

Os sete processos de gestão de 
pessoas em projetos

Embora o PMBoK cite apenas quatro processos para 
gerência de recursos humanos, a gestão de pessoas é um 
conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. 
Podemos citar como os sete processos básicos da gestão de 
pessoas em gerenciamento de projetos:

Processos de planejar pessoas – São os processos utiliza-
dos na identificação das competências necessárias para 
obtenção dos objetivos do projeto e a forma de gerenciar 
essas competências para alcance dos resultados.

Processos de agregar pessoas – São os processos utiliza-
dos para recrutar e selecionar os recursos humanos para 
o projeto, visando alinhar as competências necessárias às 
pessoas.

Processos de alocar pessoas – São os processos utilizados 
para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar 
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no projeto, bem como o desenho dos cargos, funções e 
atribuições. Orientação das pessoas e forma de avaliação 
do desempenho.

Processos de recompensar pessoas – São os processos 
utilizados para incentivar as pessoas, e satisfazer suas 
necessidades individuais mais elevadas. Incluem recompen-
sas, remuneração, benefícios e serviços sociais.

Processos de desenvolver pessoas – São os processos 
utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento 
profissional e pessoal das pessoas. Incluem treinamento 
e desenvolvimento, gestão do conhecimento e gestão de 
competências.

Processos de manter pessoas – São os processos utilizados 
para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias 
para as atividades das pessoas. Incluem a administração 
da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segu-
rança, qualidade de vida e manutenção de relações sociais.

Processos de monitorar pessoas – São os processos 
utilizados para acompanhar e controlar os resultados das 
atividades exercidas pelas pessoas e o grau de participação 
das pessoas no alcance de resultados.

Pessoas no projeto são recursos ou parceiros?
No contexto de projetos, devemos escolher a forma 

com que vamos tratar as pessoas que irão compor nossa 
equipe. As pessoas do projeto podem ser tratadas como 
recursos produtivos do projeto. Como recursos, essas 
pessoas requerem um maior nível de gerenciamento para 
obtenção de um desempenho satisfatório de suas ativida-
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Figura 2. Quadro comparativo entre recurso e parceiro (Chiavenato, 2006).
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Figura 1. Os sete processos de Gestão de Pessoas em Projetos.

Pessoas como recursos Pessoas como parceiros

Empregados isolados nos cargos
Horários rigidamente estabelecidos
Preocupação com normas e regras

Subordinação ao chefe
Fidelidade à organização
Dependência da chefia

Alienação à organização
Ênfase na especialização

Executora de tarefas
Ênfase nas destresas manuais

Mão-de-obra

Colaboradores agrupados em equipes
Metas negociadas e compartilhadas

Preocupação com resultados
Atendimento e satisfação do cliente

Vinculação à missão e à visão
Interdependência com colegas e equipes

Participação e comprometimento
Ênfase na ética e na responsabilidade

Fornecedores de atividade
Ênfase no conhecimento

Inteligência e talento
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