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Este artigo tem o objetivo de apresentar competências que auxiliem equipes a potencializar 
seu processo de aprendizagem no desenvolvimento de projetos, de forma a melhorar os 
resultados a serem alcançados. Tais competências, definidas a partir de uma ontologia tipo 
C.H.A.V. (Conhecimentos, Habilidades, Atitudes e Valores), foram identificadas por meio de 
pesquisa bibliográfica e na ontologia para em seguida, serem validadas por meio da 
aplicação de um questionário junto a equipes de projetos de organizações do Governo 
Federal do Brasil. Os resultados sugerem um conjunto de competências necessárias para 
que as equipes deem saltos de desempenho, e mostram os graus de importância e de 
domínio reconhecidos pelas equipes pesquisadas em relação a essas competências. 

Introdução 

 
O gerenciamento de projetos tem sido uma disciplina estudada nas instituições de ensino e 
praticada nas organizações. Em 2008, os chapters brasileiros do Project Management 
Institute – PMI publicaram um estudo avaliando o gerenciamento de projetos em 373 
empresas brasileiras dos setores: Administração Pública, Consultoria, Educação, 
Engenharia & EPC, Indústria, Serviços, Telecomunicações e Tecnologia da Informação. O 
estudo revelou que 87% das empresas avaliadas já utilizam uma metodologia de 
gerenciamento de projetos (PMI, 2008, p. 73). 
 
Por definição, projetos são empreendimentos temporários, com início, meio e fim bem 
definidos, com o objetivo de implementar um produto ou serviço único (HELDMAN, 2003, 
p.2-4). Os projetos são importantes para as organizações, pois disponibilizam novos 
produtos ou serviços que ajudam as empresas a darem saltos de desempenho e 
implementarem suas estratégias. 
 
Todo projeto precisa de uma equipe que transforme suas ideias em produtos e serviços e 
esse processo contempla a criação, o compartilhamento e a experimentação do 
conhecimento. Segundo Burnham et al. (2005, p. 4), “o conhecimento é resultado da 
aprendizagem”, ou seja, para se criar o conhecimento necessário para transformar ideias de 
projetos em produtos ou serviços é preciso que os envolvidos estejam dispostos a aprender. 
 



 

Os projetos envolvem um considerável processamento do conhecimento. Equipes de 
diversas áreas e organizações, com diferentes especialistas, trabalham juntos sob pressão 
de tempo e de custos. A partir desta perspectiva, Reich (2007, p. 6) considera que “a 
primeira tarefa no gerenciamento de projetos deve ser gerenciar o conhecimento das 
equipes e demais envolvidos na melhor maneira para garantir que seus objetivos sejam 
alcançados”. Equipes, seja em nível individual de seus membros, seja coletivamente, como 
um todo, precisam desenvolver novas competências para transferir seus conhecimentos 
para os demais. 
 
Na área de gestão de projetos, observa-se que muitos investimentos já foram realizados 
para desenvolver técnicas relativas ao gerenciamento de escopo, tempo, custo e qualidade. 
Mas mesmo com tantos investimentos, ainda são pertinentes perguntas tais como: por que 
os projetos continuam com o desempenho abaixo do esperado? Ou por que muitos projetos 
falham? Segundo o relatório final de um estudo realizado pelo PMI (PMI 2008, p. 102-104), 
77% das empresas declararam ter problemas com o cumprimento dos prazos estabelecidos 
para os projetos e 65% declararam ter problemas com o cumprimento dos custos dos 
projetos.  
 
Para Lambert (2006, p. 73-75), a resposta está vinculada aos problemas com a criação e a 
sustentação de um ambiente em que se tenha um senso de missão compartilhada entre 
todos os participantes, e no qual se desenvolva a confiança e o encorajamento para 
aprender. 
 
A importância da aprendizagem nas equipes de projetos está amplamente registrada na 
literatura. Para Sense (2007, p. 34), “as equipes de projetos envolvem grupos de pessoas 
que dependem de seus conhecimentos e experiência para interagir e gerar resultados”. 
Ayas (1996, p.899) revela que “depois de seis meses de implementação de uma Estrutura 
de Redes do Projeto, com a realização de seções de aprendizagem, o desempenho do 
projeto aumentou entre 62% a 75%“. 
 
Fong (2003, p. 480) considera que “o desenvolvimento de novos produtos é uma atividade 
intensiva de conhecimento” e que “as equipes de projetos enfrentam desafios na utilização 
de diversos conhecimentos e na criação de novos conhecimentos para atingir os requisitos e 
atender as necessidades”. Segundo Leseure e Brookes (2004, p. 115), “o gerenciamento de 
projetos e a gestão do conhecimento devem andar lado a lado”. 
 
Apesar dessas contribuições e insights sobre modelos de implementação da aprendizagem 
em equipes e criação do conhecimento dentro dos projetos, observa-se uma lacuna 
referente a identificar as competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) 
necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional em equipes de 
projetos (SANTOS, 2008). Nesse sentido, este artigo tem o propósito de explorar a seguinte 
questão: que competências são necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem 
organizacional em equipes de projetos? 
 
Este artigo visa contribuir com subsídios que auxiliem equipes de projetos a buscarem a 
unidade de direção, ou seja, fazerem com que todo o esforço e a energia estejam voltados 



 

para o alcance de seus objetivos e para os objetivos do projeto. Para os gerentes de 
projetos, em particular, os benefícios trazidos pela pesquisa compreendem subsídios que 
auxiliem no desenvolvimento de competências relacionadas à aprendizagem organizacional 
dentro de suas equipes. Para as comunidades de gestão de conhecimento e de 
aprendizagem organizacional esta pesquisa propõe elementos que visam desenvolver esses 
temas dentro da academia e das organizações. 

 
Aprendizagem organizacional 
 
Segundo Fleury e Fleury (1997, p. 19), a “aprendizagem é um processo de mudança, 
resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma 
mudança perceptível de comportamento”. Muitos psicólogos enfatizam a necessidade de 
distinguir o processo de aprendizagem, que ocorre dentro do organismo das pessoas que 
aprendem, e as respostas, que podem ser observáveis e mensuráveis, por estas emitidas. 
Duas vertentes teóricas sustentam os principais modelos de aprendizagem (FLEURY; 
FLEURY, 1997, p. 19-20): 
 

• O modelo behaviorista: seu foco principal é o comportamento, pois este é 
observável e mensurável. Parte-se do princípio que a análise do comportamento implica no 
estudo das relações entre eventos estimuladores, respostas e consequências. 

• O modelo cognitivo: seu foco é a aprendizagem de conceitos e solução de 
problemas. Procura utilizar tanto dados objetivos e comportamentais, como dados 
subjetivos, levando em consideração as crenças e percepções dos indivíduos que 
influenciam seu processo de apreensão da realidade. 
 
A aprendizagem organizacional, um tema bastante estudado no campo da Teoria das 
Organizações, incorpora, sem entretanto polarizar, o debate entre os modelos behaviorista e 
cognitivo no que diz respeito ao fato do processo de aprendizagem implicar ou não em 
mudanças comportamentais visíveis e mensuráveis. Ou seja, o processo de aprendizagem 
em uma organização não só envolve a elaboração de novos mapas cognitivos, que 
possibilitam compreender melhor o que está ocorrendo no ambiente externo e interno, como 
também definir novos comportamentos, o que comprova a efetividade do aprendizado 
(FLEURY; FLEURY, 1997, p. 19-20). 
 
Senge (2005, p.40) desenvolveu um conjunto de ideias estruturadas sob a forma de cinco 
disciplinas fundamentais para ajudar as organizações a enfrentarem o futuro. Para ele, as 
cinco disciplinas são: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 
aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. Embora essas disciplinas sejam 
desenvolvidas separadamente, cada uma delas é essencial para o sucesso das outras, 
como ocorre em qualquer conjunto sinérgico (SENGE, 2005, p.40). Segue um resumo breve 
sobre as cinco disciplinas (Figura 1 ): 

 



 

 
 
Figura 1.  As cinco disciplinas. 
 
 

• Domínio pessoal: é a disciplina do crescimento e aprendizado pessoais. As 
pessoas com altos níveis de domínio pessoal compartilham várias características básicas: 
possuem um senso de propósito, aprendem a perceber e trabalhar com as forças da 
mudança, são comprometidas a ver a realidade de forma mais precisa, sentem-se 
conectadas aos outros, não sacrificam sua singularidade, possuem autoconfiança e mantêm 
valores profundos. Vivem em um estado de aprendizagem contínuo (SENGE, 2005. p. 168-
170). 

• Modelos mentais. “Os modelos mentais são pressupostos profundamente 
arraigados, generalizações ou mesmo imagens que influenciam a forma de ver o mundo e 
de agir” (SENGE, 2005. p. 42). Na mesma linha, Kofman (2002, p. 250, v. 1) acrescenta que 
diferentes modelos mentais podem motivar diferentes percepções, sentimentos, opiniões e 
ações. Essas diferenças não constituem um problema em si. Elas se tornam conflituosas, na 
verdade, quando cada pessoa acredita que a sua maneira de interpretar e agir é única. É 
importante tomar consciência dos modelos mentais predominantes, de forma que as 
diferentes percepções possam expandir as perspectivas individuais e integrá-las em uma 
visão comum. 

• Visão compartilhada. Uma visão compartilhada é a resposta à pergunta: “o que se 
quer criar?”. Assim como as visões pessoais são retratos ou imagens que as pessoas têm 
na mente, as visões compartilhadas são imagens que pertencem a pessoas que fazem parte 
de um grupo. Essas pessoas desenvolvem um senso de comunidade. Uma visão é 
realmente compartilhada quando um grupo de pessoas possui a mesma imagem e assume 
o comprometimento mútuo de manter essa visão em conjunto. Quando realmente 
compartilham uma visão comum, as pessoas sentem-se conectadas, ligadas por uma 
aspiração comum (SENGE, 2005, p. 233-236). 

• Aprendizagem em equipe. É o processo de alinhamento e desenvolvimento da 
capacidade da equipe de criar os resultados que seus membros realmente desejam. Uma 
equipe que aprende, desenvolve uma maior capacidade de coordenar ações, produzindo 
melhores resultados coletivos e individuais. Nesse sentido, uma característica chave da 



 

aprendizagem em equipe é o alinhamento. O alinhamento ocorre quando um grupo de 
pessoas funciona como um todo em busca de um propósito comum, uma visão 
compartilhada, e a compreensão de como complementar os esforços dos outros. Para que 
isso seja desenvolvido dentro da equipe é preciso que as pessoas tenham disposição de 
combinar uma diversidade de idéias e saibam escutar. Quando isso acontece, a equipe 
torna-se mais alinhada e surge uma unicidade de direção (SENGE, 2005, 262). 

• Pensamento sistêmico. É vital que as cinco disciplinas se desenvolvam como um 
conjunto. Isso é desafiador, pois é muito mais difícil integrar novas ferramentas do que 
simplesmente aplicá-las separadamente. Mas as recompensas são enormes. Por isso, o 
pensamento sistêmico é a quinta disciplina, aquela que integra as outras, fundindo-as em 
um corpo coerente de teoria e prática. Sem uma orientação sistêmica, não há motivação 
para analisar as interrelações entre as disciplinas (SENGE, 2005, p.45). Capra (1998, p 46) 
enfatiza que uma das características do pensamento sistêmico “é a mudança das partes 
para o todo, ou seja, os sistemas vivos são totalidades integradas cujas propriedades não 
podem ser reduzidas às de partes menores”, e afirma que as propriedades essenciais dos 
sistemas vivos são propriedades do todo, que surgem das relações de organização das 
partes, existindo apenas um padrão numa teia inseparável de relações. 
 
A criação do conhecimento exige muito dos relacionamentos na organização. Para 
compartilhar o conhecimento pessoal, os indivíduos devem confiar que os outros estão 
dispostos a ouvir e a reagir às suas ideias. Os bons relacionamentos extirpam do processo 
de criação do conhecimento a desconfiança, o medo e a insatisfação. Eles fomentam um 
ambiente em que os indivíduos se sintam bastante seguros para explorar os territórios 
desconhecidos dos novos produtos (KROGH, 2001, p. 61). 
 
O termo solicitude tem sido definido de muitas maneiras, sendo que alguns autores 
identificam dimensões comportamentais que podem ajudar os gerentes e outros a 
observarem a extensão em que os membros da organização demonstram solicitude uns 
pelos outros. As dimensões abordadas são (Figura 2 ): confiança mútua, empatia ativa, 
acesso à ajuda, leniência no julgamento e coragem (KROGH, 2001, p. 66). 
 

 
 

Figura 2.  As cinco dimensões. 
 



 

• Confiança mútua. Para Krogh (2001, p. 66-67), a confiança sustenta todas as ações 
criativas e é o elemento básico que alimenta o espírito empreendedor. Todo sistema social 
precisa desenvolver confiança como condição de funcionamento. Para ajudar as pessoas a 
crescerem é necessário que se confie nelas no sentido de que elas usarão os ensinamentos 
e conselhos de quem pretende ajudá-las da melhor maneira possível. É preciso confiar nas 
pessoas e agregar valor pessoal aos ensinamentos. Na mesma linha, Echeverría (1999, p. 
101) acrescenta: “a confiança leva a ações transformadoras, capazes de gerar e conquistar 
novos mundos, futuros e possibilidades. São ações de inovação, de invenção”. 

• Empatia ativa. Enquanto a confiança lança as bases da solicitude, a empatia ativa 
possibilita avaliar e compreender as verdadeiras necessidades alheias. Segundo Krogh 
(2001, p. 67), “empatia é a tentativa de pôr-se no lugar dos outros, de compreender a 
situação particular do outro, seus interesses, habilidades, sucessos, fracassos, 
oportunidades e problemas”. Empatia significa procurar compreender os outros, de maneira 
proativa. Manifestar solicitude em relação aos outros por meio de perguntas explícitas e de 
observação atenta. Pratica-se o diálogo interativo por meio da escuta ativa em vez da 
pregação unilateral, adotando-se uma atitude de ouvir e interpretar (KROGH, 2001, p. 67-
68). 

• Acesso à ajuda. A empatia ativa prepara o terreno para comportamentos de ajuda, 
mas a solicitude nas empresas deve manifestar-se por meio de apoio real e tangível. Os 
indivíduos, em seus ambientes de trabalho, talvez estejam comprometidos com as idéias de 
solicitude e ajuda, mas, na prática não estão disponíveis. Em ambientes dotados de 
contexto de aprendizagem, a ajuda está sempre acessível aos que precisam (KROGH, 
2001, p. 69-70). 

• Leniência no julgamento. Para que a solicitude se transforme em aspecto 
predominante dos relacionamentos organizacionais, o comportamento prestativo deve ser 
complementado por atitudes lenientes entre os membros da organização (KROGH, 2001, p. 
70-71). Essas atitudes se revelam, por exemplo, quando emitimos nossos juízos ou 
opiniões. Segundo Echeverría (1999, p. 72 - 78) os juízos são como veredictos e estão 
relacionados com a capacidade dos indivíduos em observar o mundo. Emitir um juízo não é 
a mesma coisa que fazer uma afirmação, que retrata um fato, o mundo real, em que se pode 
dizer que algo é verdadeiro ou falso. Os juízos pertencem à classe das declarações e, como 
tais, podem ser válidos ou inválidos, de acordo com a autoridade conferida ao declarante, ou 
ao juiz, no caso. Os juízos também são chamados de opiniões (KOFMAN, 2002, p. 69). Os 
juízos ainda podem ser fundamentados ou não fundamentados, em conformidade com um 
processo de fundamentação baseado em cinco passos (ECHEVERRÍA, 1997, p. 119-125). 
Para a criação de um contexto de aprendizagem é importante ponderar a emissão de juízos, 
de forma a procurar fundamentá-los antes de emiti-los, tendo em mente que os juízos não 
são “verdades absolutas”. 

• Coragem. A solicitude nos relacionamentos organizacionais se reflete na coragem 
demonstrada pelos indivíduos uns em relação aos outros. A coragem desempenha papel 
importante em três domínios: as pessoas devem ser corajosas para admitir experimentos 
dos membros do grupo ou mesmo de si próprias; os membros de grupos de trabalho 
precisam de bravura para submeter seus conceitos a um processo de julgamento intenso, e 
as pessoas precisam de coragem para manifestar opiniões ou proporcionar feedback como 
parte de um processo que ajuda os outros a crescer (KROGH, 2001, p. 71-72).  

 



 

Competências 
 

Carbone et. al. (2006, p. 43) entendem por competências humanas “combinações sinérgicas 
de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas pelo desempenho profissional num 
determinado contexto organizacional, que agregam valor às pessoas e às organizações”. A 
competência não é apenas entendida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessário para exercer determinada atividade, mas também como o desempenho 
expresso pelas pessoas em determinado contexto, em termos de comportamentos e 
realizações decorrentes da mobilização e aplicação de conhecimento, habilidades e atitudes 
no trabalho.  
 
O conhecimento corresponde a informações que ao serem reconhecidas e integradas pelo 
indivíduo em sua memória causam impacto sobre seu julgamento ou comportamento. A 
habilidade está relacionada à aplicação produtiva do conhecimento, ou seja, à capacidade 
da pessoa de instaurar conhecimentos armazenados em sua memória e utilizá-los em uma 
ação. A atitude diz respeito a um sentimento ou à predisposição da pessoa, que determina a 
sua conduta em relação aos outros, ao trabalho ou a situações. 
 
Alguns autores consideram os valores como outra dimensão da competência. Para 
Schwartz (1999 apud LEMOS, 2003, p. 52), “valores são concepções do desejável que 
guiam a maneira como os atores sociais (pessoas comuns, líderes, etc.) selecionam ações, 
avaliam pessoas e eventos e explicam suas ações e avaliações”. Segundo Lemos (2003, p. 
50), “os valores são identificados pelo comportamento das pessoas durante suas ações no 
trabalho, na vida social e pessoal; são aprendidos com a experiência e exercem uma 
influência significativa em todas as atitudes.” Em virtude dessa influência, é fundamental 
referenciar os valores ao se definir competências, embora haja uma grande diversidade de 
conceitos relacionados à palavra valores (LEMOS, 2003, p. 51). 
 
Tais dimensões, mostradas na Figura 3 , são interdependentes na medida em que, para a 
exposição de uma habilidade, se presume que o indivíduo conheça princípios e técnicas 
específicos. Da mesma forma, a adoção de um comportamento no trabalho exige da 
pessoa, não raras vezes, não apenas conhecimentos, mas também habilidades e atitudes 
apropriadas. Abordagens como essa parecem possuir aceitação mais ampla tanto no 
ambiente empresarial, como no meio acadêmico, visto que procuram integrar diversos 
aspectos relacionados ao trabalho (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001, p. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 3 . As quatro dimensões da competência. Fonte: Lemos (2003, p.50). 
 

Identificação das competências 
 

Com base nas disciplinas da aprendizagem organizacional e nas dimensões do contexto da 
aprendizagem dos referenciais teóricos acima expostos, e adotando-as como competências 
mestras para o aprendizado organizacional, partiu-se para identificar Conhecimentos, 
Habilidades, Atitudes e Valores (C.H.A.V.) associados a cada uma daquelas 
disciplinas/dimensões. Essa identificação foi realizada avaliando os conceitos disponíveis na 
literatura e estão descritos a seguir nos Quadros 1 a 10 : 

 

 
Quadro 1 . C.H.A.V. para Domínio pessoal.  

 
 



 

 
Quadro 2.  C.H.A.V. para Modelos mentais. 
 

 
Quadro 3.  C.H.A.V. para Visão compartilhada. 



 

 
Quadro 4 . C.H.A.V. para Aprendizagem em equipe. 
 
 

 
Quadro 5.  C.H.A.V. para Pensamento sistêmico. 
 



 

 
Quadro 5 . C.H.A.V. para Confiança mútua. 
 

 
Quadro 7 . C.H.A.V. para Empatia ativa. 
 



 

 
Quadro 8 . C.H.A.V. para Acesso à ajuda. 
 

 
Quadro 9 . C.H.A.V. para Leniência no julgamento 
 

 
Quadro 10 . C.H.A.V. para Coragem. 
 
 
Validação das competências 

 
A partir dos elementos C.H.A.V. identificados no marco conceitual que embasou a pesquisa, 
foi elaborado um questionário para a fase de campo. O questionário foi previamente 
validado em duas etapas: a primeira por meio da avaliação semântica com um grupo 



 

pequeno de pessoas e o segundo por meio de um pré-teste, com a aplicação prévia do 
questionário com um número reduzido de integrantes de equipes de projetos. Os resultados 
foram avaliados e algumas melhorias foram aplicadas ao questionário. 
 
Foi realizada uma análise de confiabilidade a partir dos dados coletados no questionário de 
pesquisa. Para isso, foi utilizado o software SPSS 2006 para identificar o Alpha de 
Cronbach. O resultado obtido foi: 
 

• para a escala do grau de importância: 0,93 
• para a escala do grau de domínio: 0,96 

 
Segundo Pasquali (1997, p. 159), o valor de 0,90 é aceitável. Sendo assim, confirmou-se 
que o instrumento possuía consistência. Isso demonstrou que as questões foram 
compreendidas e respondidas de maneira coerente pelos sujeitos participantes da pré-
pesquisa. 
 
Uma vez testado e validado, o questionário foi liberado para acesso pela internet. A coleta 
foi realizada no período de 15/06/2008 à 11/07/2008.   
 
O procedimento utilizado para selecionar a amostra de indivíduos com os quais foram 
coletados os dados baseou-se no método não-probabilístico casual, no qual se utilizou como 
amostra indivíduos aos quais se tinha facilidade de acesso, sendo eles voluntários 
(BISQUERRA, 2004, p. 18-20).  
 
Foram encaminhados e-mails de solicitação de resposta ao questionário para equipes de 
projetos de organizações da administração pública federal (às quais nossa equipe de 
pesquisa tinha facilidade de acesso) e para as listas de associados do PMI.  
 
Recebidos os questionários preenchidos, um novo teste de confiabilidade, à luz do Alpha de 
Cronbach, foi aplicado. Como era de se esperar, novamente o questionário pôde ser 
considerado consistente: foram obtidos 0,92 para o grau de importância e o mesmo valor 
para o grau de domínio. 
 
Os dados coletados foram então consolidados e analisados. Verificou-se que a amostra era 
composta:  

• por participantes de projetos de organizações da administração pública federal, 
caso em que somente foram considerados os questionários dos respondentes que 
declararam participar de projetos dentro de organizações da administração pública federal. 

 
• por pessoas com alto grau de escolaridade (Gráfico 1 ): 62% dos respondentes 

afirmaram ter especialização/pós-graduação, sendo que apenas 7,4% declararam não 
possuir nível superior. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Gráfico 1.   Distribuição dos participantes pelo grau de escolaridade. Fonte: Santos (2008). 

 
• por sexo (Gráfico 2 ): a maioria: 71,3% dos respondentes são do sexo masculino; e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 2.  Distribuição dos participantes por sexo. Fonte: Santos (2008). 
 
• por jovens (Gráfico 3 ), em sua maioria: 64,8% do grupo estudado têm até 38 anos. 

Pode se verificar uma concentração de pessoas na faixa etária de 28 a 33 anos, que 
representa 31,5 % do total de pessoas pesquisadas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.  Distribuição da população por faixa etária. Fonte: Santos (2008). 
 
No questionário de pesquisa, os respondentes declaram o grau de importância que eles 
atribuíram a cada um dos elementos listados (utilizando a escala: 0 = nada importante; 1 = 
pouco importante; 2 = mediamente importante; 3 = muito importante; 4 = extremamente 
importante). A Tabela 1  mostra o ranking do grau de importância por competência, a partir 
da média calculada sobre as médias atribuídas para cada comportamento. 
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No questionário de pesquisa, os respondentes também declaram o grau de domínio que 
eles atribuíram a cada um dos elementos listados (escala utilizada: 0 = não domina a 
competência; 1 = domina pouco a competência; 2 = domina mediamente a competência; 3 = 
domina muito a competência; 4 = domina totalmente a competência). A Tabela  2 mostra o 
ranking do grau de domínio, por competência, a partir da média calculada sobre as médias 
atribuídas para cada comportamento. 
 

 
Tabela 2.  Ranking do grau de domínio das competências. Fonte: Santos (2008). 
 
Esses resultados permitiram concluir que as equipes de projetos de organizações da 
administração pública federal reconhecem a importância das competências identificadas 
para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional, bem como a necessidade de 
desenvolvimento dessas competências dentro dos projetos em que atuam, uma vez que 
constatam não possuir total domínio sobre tais competências. 
 
 
Discussões e conclusões 

 
À luz dos resultados obtidos nesta pesquisa, acreditamos poder afirmar que é fundamental 
que as equipes de projetos, os gerentes de projetos e demais gestores da organização 
entendam a importância e invistam no desenvolvimento de tais competências dentro dos 
projetos. 
 



 

Este artigo também quer provocar e sugerir pautas para o desenvolvimento da 
aprendizagem organizacional que devem ser consideradas pelos envolvidos nos projetos. 
São elas: 

• É fundamental que as equipes de projetos, os gerentes de projetos e demais 
gestores da organização conheçam a importância e a necessidade de desenvolvimento de 
competências relacionadas à aprendizagem organizacional dentro das equipes de projetos. 

• É necessário que todos os envolvidos nos projetos desenvolvam essa capacidade e 
incentivem essa prática dentro da organização. 

• É fundamental que os gestores fomentem contextos para a aprendizagem dentro de 
suas organizações, propiciando um ambiente que permita o compartilhamento e a criação 
do conhecimento entre seus colaboradores. 

• É interessante que os gerentes de projetos e demais gestores utilizem o 
instrumento de pesquisa disponibilizado nesse trabalho para avaliar o grau de domínio e de 
importância da aprendizagem organizacional dentro de seus projetos. Isso certamente irá 
ajudar a identificar espaços de aprendizagem que podem levar a uma maior efetividade dos 
projetos. 

• É importante que as comunidades responsáveis pela manutenção e evolução dos 
principais padrões de gerenciamento de projetos considerem, cada vez mais, fatores que 
foquem no desenvolvimento da aprendizagem organizacional. Esses padrões orientam o 
desenvolvimento de metodologias de gerenciamento de projetos dentro das organizações e 
carregam uma grande responsabilidade nos fatores que são desenvolvidos nessas 
organizações. 
 
Por fim, cabe deixar registrado nosso entendimento de que a pesquisa apresentada neste 
artigo é um primeiro passo para compreender e desenvolver de forma mais completa as 
competências necessárias para a aprendizagem organizacional em equipes de projetos. 
Neste sentido, deixamos como sugestão para trabalhos futuros, aprofundar a pesquisa 
explorando ainda mais as mesmas disciplinas e dimensões utilizadas no presente trabalho. 
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