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RESUMO 

 
Através dos últimos anos, vimos a consolidação de tendências relacionadas ao 
desenvolvimento das tecnologias da informação e integração das economias. 
Esse cenário proporcionou as empresas oportunidades e ameaças, gerando 
competição entre as mesmas em relação a capacidade de criação e também na 
capacidade de fornecer alta qualidade e baixo custo no que diz respeito a produtos e 
serviços. Para isso as empresas passam a servir-se cada vez mais da gestão de 
projetos, carecendo de pessoas ocupando cargos estratégicos, que consigam 
aprender rapidamente a nova realidade a transformando em benefícios, convertendo 
as ameaças em oportunidades. Assim a eficiência do gerenciamento de pessoas em 
projetos envolve toda a organização, através de sinergia entre organização, 
individuo e grupo. O objetivo desse estudo é demonstrar o papel da gestão de 
pessoas no sucesso dos projetos, uma vez que é a responsável pelo 
comprometimento e sinergia necessários para o êxito dos projetos e dessa forma 
colaborar para uma adequação das organizações ao novo ambiente de negócios, 
como forma de garantir suas vantagens competitivas e mesmo sua sobrevivência. 
 
Palavras Chave: Gerenciamento de projetos, Gestão de pessoas, Pessoas, 
Liderança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
Over the last few years have seen the consolidation of trends related to the 
development of information technology and the integration of economies. 
This scenario gave businesses opportunities and threats, generating competition 
between them in relation to capacity building and also the ability to provide high 
quality and low cost with regard to products and services. For companies that are 
serving up increasingly of project management, lacking persons occupying strategic 
positions, they can quickly learn the new reality in the transforming benefits, turning 
threats into opportunities. Thus the efficiency of managing people in projects 
involving the whole organization through synergy organization, individual and group. 
The aim of this study is to demonstrate the role of people management in the 
success of the projects, since it is responsible for the commitment and synergy 
necessary for the success of projects and thus contribute to an adaptation of 
organizations to new business environment, as a means to ensure their competitive 
advantage and even survival. 
 
Keywords: Project Management, People Management, People, Leadership. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro 1  Comparativo entre Grupos de trabalho e Equipes de trabalho.............26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1  Tipos de Liderança Gerencial...............................................................34 



 

 

SUMÁRIO 
1 - INTRODUÇÃO ...................................................................................... 8 

2 - LIDERANÇA ....................................................................................... 12 

2.1 - Tipos e Competências de Liderança ................................................ 14 

2.2 - Liderança e Comunicação ................................................................ 15 

2.2.1 - O Agir Comunicativo .............................................................. 18 

3 - O LÍDER NO CONTEXTO PROFISSIONAL ....................................... 20 

3.1 - Desenvolvimento de Gestores e Equipes ........................................ 20 

3.2 - Gestão bem sucedida ...................................................................... 23 

3.3 - Desenvolvimento de Trabalho em Equipe ........................................ 24 

3.4 - Desenvolvimento de Relacionamento em Grupo ............................. 27 

3.5 - Apoio no Desenvolvimento de Tarefas ............................................. 29 

4 - GESTÃO DE PESSOAS E SUCESSO DOS PROJETOS .................. 32 

4.1 - Papéis de Liderança Gerencial ........................................................ 33 

4.1.1 Papel de mentor ..................................................................... 37 

4.1.2 Papel de Facilitador .................................................................. 37 

4.1.3 Papel de Monitor ...................................................................... 38 

4.1.4 Papel de Coordenador ............................................................. 39 

4.1.5 Papel de Diretor ....................................................................... 39 

4.1.6 Papel de Produtor .................................................................... 40 

4.1.7 Papel de Negociador ................................................................ 41 

4.1.8 Papel de Inovador .................................................................... 42 

4.2 - Superioridade decisória: superar competidores ............................... 42 

CONCLUSÃO .......................................................................................... 45 

REFERÊNCIAS ........................................................................................ 48 

 



8 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A gestão de projetos pode ser definida como sendo o instrumento através 

do qual se aplica o conhecimento e as capacidades no sentido de esboçar ações 

que se dirijam para o alcance ou para a ultrapassagem de demandas pontuais e, 

mesmo, das perspectivas daqueles que se encontrem envolvidos direta ou 

indiretamente com os projetos. 

Kerner (2007, p. 15) define como “um empreendimento com objetivo 

identificável, que consome recusos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade”.  

Coloca-se como a disciplina capaz de organizar e administrar os recursos, 

de forma que se possa culminar todo o trabalho requerido no projeto dentro de 

parâmetros como alcance, tempo e custos definidos. 

Considerando que a gestão de projetos tem ganhado força, na medida em 

que boa parte do que se faz, tanto em nível pessoal como profissional e empresarial, 

é beneficiado pelo fato de aplicação das metodologias existentes para que essa 

disciplina seja efetiva, este estudo aborda um tema fundamental a esse processo, 

representado pela liderança em gestão de projetos. 

Considera que um gestor de projetos requer uma grande interação entre a 

sua equipe, para o cumprimento de sua função de organizador do trabalho, dividindo 

e acompanhando atividades de cada um, de forma a maximizar o uso dos seus 

recursos humanos.  

Nesse sentido, parta da consideração de que a globalização e a explosão 

da tecnologia da informação criaram uma economia conectada, que direciona os 

novos desafios empresariais para o gerenciamento e a liderança. Além disso, para 

os gestores de projeto, outros fatores estão envolvidos, como a motivação da 

equipe, seu carisma e a sua inteligência emocional. 
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A liderança é composta por alguns princípios básicos, como: dirigir, 

motivar, treinar e delegar atividades para a equipe. Antigamente, ela era vista 

apenas como uma forma de controlar as pessoas através da estrutura e hierarquia, 

mas a necessidade por velocidade, mais eficiência e foco no cliente da economia 

global alterou o seu conceito. 

Atualmente, se refere à capacidade de enfrentar mudanças, a visão de 

futuro e a capacidade de adaptação do comportamento das pessoas. 

Já a inteligência emocional pode ser considerada a habilidade de 

gerenciar eficazmente a si mesmo e também os relacionamentos, consistindo em  

dois conjuntos – Competência Pessoal e Competência Social –, cada uma com suas 

capacidades fundamentais, que são compostas de conjuntos específicos de 

competências como: auto percepção, auto regulação, motivação, etc.  

Um bom gestor de projeto deve, além de cumprir prazos, custos e 

padrões de qualidade, liderar a equipe de forma eficaz. A maneira como ela será 

conduzida pode afetar diretamente no sucesso da execução do projeto. Uma boa 

liderança associada a uma boa inteligência emocional podem ser pré-requisitos 

essenciais a um bom gestor.  

Com base nesses pressupostos, justifica-se a realização do presente 

estudo pelo fato de que administrar uma empresa requer muito mais do que o 

exercício das funções básicas de gerência: planejar, organizar, dirigir e controlar, 

hoje é preciso ter habilidades humanas. As exigências sobre as empresas estão 

cada vez maiores, exigindo das pessoas e, principalmente dos seus líderes 

maneiras seguras e diferentes de se alcançar melhores resultados e sucesso nos 

projetos realizados. Os líderes precisam conhecer da melhor forma e em 

profundidade os fatores relacionados ao comportamento humano, como a 

importância da influência das atitudes, das percepções e da abrangência dos valores 

para que possam obter êxito nos projetos realizados. 

O objetivo principal é apresentar de forma clara os requisitos básicos para 

a elaboração bem sucedida de projetos nas organizações, do ponto de vista da 

gestão de pessoas, bem como comprovar que uma gestão de projetos aplicada 

corretamente pode contribuir em muito para os sucessos dos projetos nas 

empresas. 
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O estudo pretende servir de guia a qualquer líder que tenha como objetivo 

o sucesso na execução de projetos e nas organizações a qual pertençam, 

enfatizando que para tanto terá de obter conhecimento sobre as pessoas, sobre a 

cultura organizacional, sobre os processos de grupos e também de como é a 

interação desses processos um com o outro. 

Dessa forma, o líder estará no caminho certo para a busca dos objetivos, 

percebendo adequadamente o comportamento e a experiência do outro e 

reconhecendo que é preciso que aprenda como interagir de maneira a compartilhar 

informações, confrontar diferenças e cooperar com seus colegas.  

Outro objetivo que norteia o estudo é identificar, através de pesquisa 

bibliográfica e documental, a importância da liderança no gerenciamento de uma 

equipe de projeto, mencionado que a liderança exerce forte influência para o alcance 

de objetivos e execução de um projeto dentro da organização.  

Um líder possui várias características, tanto em seu perfil quanto no modo 

de sua tomada de decisão e esses aspectos interferem na motivação de seus 

liderados, cabe a ele fazer a análise do ambiente em que atua e da melhor forma de 

conseguir o desempenho esperado de seus liderados. 

A metodologia do estudo, portanto, é a pesquisa de natureza bibliográfica e 

descritiva, para identificação do estado da arte sobre liderança em gestão de 

projetos. Esta revisão bibliográfica fundamenta e sistematiza o assunto em questão, 

através do levantamento de informações em livros, artigos, dissertações, sites e 

revistas especializadas da área. Os assuntos pesquisados referem-se a temas como 

liderança, gestão de pessoas, gestão de projetos e planejamento. Com base em 

autores como Robbins, Pichón Rivière, Balceiro, entre outros. 

Por fim, destaca-se que esse trabalho está estruturado em capítulos, 

conforme descrito a seguir: 

Capítulo 2: o capítulo aborda os temas relacionados aos fundamentos de 

liderança, seus tipos e competências. 

Capítulo 3: o capítulo aborda os temas relacionados à interação do líder com 

seus superiores e subordinados. 
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Capítulo 4: o capítulo aborda os papeis desenvolvidos pelo líder para o bom 

funcionamento e sucesso dos projetos. 
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2 - LIDERANÇA 

Chiavenato (2002) define a liderança como um processo dinâmico de 

motivar e influenciar um indivíduo ou grupo, para unir e estimular esforços no 

caminho da conquista dos objetivos, fixando ainda que a habilidade de liderança tem 

de ser estudada e agregada a conduta dos gerentes para fazer parte de seu dia a 

dia no exercer da função. 

Para Macedo et al (2003) a liderança não nasce com o individuo, no 

entanto algumas aptidões da personalidade podem influenciar na formação de um 

líder. Avaliando que as capacidades e aptidões que um individuo apresenta ou pode 

desenvolver são diretamente induzidas por seus gêneros pessoais ou o aprendizado 

de vida, em qualquer circunstância, seja como líder ou como liderado. 

Eboli (2002, p. 37) revela que o surgimento de um novo ambiente 

empresarial caracterizado por profundas e frequentes mudanças, pela necessidade 

de respostas cada vez mais ágeis, para garantir a sobrevivência da organização, 

gera um impacto significativo no perfil de gestores e colaboradores que as empresas 

esperam ter nestes novos tempos. Exigindo cada vez mais das pessoas, em todos 

os níveis hierárquicos, uma postura voltada ao desenvolvimento e à aprendizagem 

contínua. Para criação desse novo perfil as empresas necessitam implantar sistemas 

que privilegiem o desenvolvimento das atitudes, posturas e habilidades, e não 

apenas a aquisição de conhecimento técnico instrumental. 

Segundo Fleury (2002) o novo estilo de gestão exige que se forme uma 

verdadeira cultura empresarial de competência e resultado, o que supõe profundas 

mudanças não só na estrutura, nos sistemas, nas políticas e nas práticas de gestão, 

como também, essencialmente, na mentalidade organizacional e individual. 

Macedo et al (2003) abordam a questão da liderança, afirmando que a 

ênfase das pesquisas para identificação de líderes se alterou. As pesquisas iniciais 

relacionavam traços e características pessoais, como exemplo a identificação de 

boas lideranças, assim como fatores de personalidade como inteligência, ambição e 

agressividade e características físicas, como a força e atratividade. 
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Hoje a ênfase está na identificação de comportamentos de liderança. 

Portanto, o triunfo da liderança depende de comportamentos adequados, que 

envolvem habilidades e ações, o que é significativo, pois comportamentos podem 

ser aprendidos e alterados. Para Kotter (apud MACEDO et al, 2003), o processo de 

liderança está associado à forma como as pessoas: 

- Determinam a direção a ser seguida pela organização; 

- Criam uma visão do futuro; 

- Conseguem persuadir funcionários e outras pessoas importantes a 

aceitar e implantar novas ideias; 

- Transferem o poder a outras pessoas para que elas façam as coisas 

acontecerem. 

Acerca da liderança, Macedo et al (2003) a definem como a arte de 

educar, orientar e estimular pessoas a persistirem na busca de melhores resultados 

num ambiente de desafios, riscos e incertezas. Megginson, Mosley e Pietri (apud 

MACEDO et al, 2003, p.110) consideram que “liderança é um processo de 

influenciar as atividades individuais e grupais, no estabelecimento e atingimento de 

metas”.  

Macedo et al (2003) apresentam as seguintes habilidades, requeridas do 

líder: 

- Abertura, permitindo aos liderados assumir responsabilidades, participar 

e tomar decisões; 

- Atenção, ouvindo e reconhecendo o valor das pessoas, expressando 

satisfação com seus esforços e realizações; 

- Orientação, preparando continuamente a equipe, transmitindo-lhe 

informações, habilidades e competências; 

- Humildade, mostrando capacidade de aprender e de reconhecer as 

próprias falhas; 

- Humor, sendo descontraído, alegre e otimista; 

- Integração, usando empatia, integrando-se à equipe e compartilhando 

conhecimentos; 
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- Capacidade de inspiração, educação e orientação das pessoas; 

- Versatilidade, sabendo atuar num ambiente mutável; 

- Visão do todo, conhecendo a si mesmo, aos outros, à organização e ao 

mundo. 

Para Sievers (1997), as práticas e teorias atuais funcionam na direção de 

expandir a imaturidade dos colaboradores, através da sujeição. Apresenta-se o líder 

como o que indica o caminho ao restante, sem considerar se os mesmos possuem 

comprometimento com os rumos apontados. 

Considera-se então que a liderança é uma grande dimensão da gestão, 

indo além da simples busca dos resultados. Assim, a liderança passa a ser a função 

por meio da qual as pessoas são estimuladas a estabelecer, para si e para os 

outros, uma relação de sentido entre o que é relevante para elas e o que a 

organização demanda para o cumprimento de suas tarefas. 

De acordo com Sievers (1997) a liderança é uma aptidão humana onde 

se estabelecem relações entre o seu próprio mundo e o mundo exterior, além da 

realidade dos envolvidos, buscando a realização de um objetivo comum. 

Ulrich (1998) afirma que os líderes em todas as escalas da empresa 

necessitam valorizar e se aplicar ao sucesso, fixando caminhos que façam com que 

a empresa sempre alcance os objetivos. Os líderes tem o dever constituir empresas 

que se alterem, instruam-se, progridam e executem com maior rapidez que a 

concorrência, encarando práticas que se consubstanciam como fontes de vantagem 

competitiva.  

É necessário diagnosticar as aptidões essências ao êxito da organização 

e criar e gerir práticas de gestão de recursos humanos que consigam criar essas 

aptidões, destinando tempo e energia a capacidade organizacional. 

 

2.1 - Tipos e Competências de Liderança 

Acerca do líder, Pichón Rivière (2005) emprega a conceituação de Lewin, 

falando de quatro tipos de líderes: 
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- O líder autocrático responsabiliza-se da direção com severidade, 

ajudando os estereótipos e se misturando com o grupo, apresentando uma 

dificuldade à tarefa.  

- O líder democrático é o guia desejável, facilitando a tarefa no sentido de 

conhecimento-aprendizado, favorecendo a comunicação em grupo e abordando os 

objetivos; 

- O líder laissez-faire, ou seja, “que deixa fazer”, se caracteriza pela 

delegação dos processos ao grupo, é o desleixado e despreocupado; 

- O líder demagógico é aparentemente democrático, no entanto é 

autocrático, é o “impostor”. 

 

As atribuições de um líder são a definição de direções, protegendo ideias 

e criando princípios, criar sonhos, resumindo, os objetivos. É o responsável por 

fundar um grupo de trabalho e acompanha-lo com eficiência, tendo o compromisso 

de manusear as ferramentas necessárias para a condução. 

 

2.2 - Liderança e Comunicação 

Liderança e comunicação são assuntos complementares, pois a 

comunicação é uma competência da liderança, onde, a partir dela, o líder anuncia a 

direção que a equipe seguirá, e através disso obtém resultados satisfatórios com 

sue grupo, além de fomentar a consideração e a cumplicidade de todos. 

Com explica Gayatto (apud PICHON-RIVIERE, 2005, p.59), “aquilo que o 

homem tem de mais primitivo e característico é sua necessidade imperiosa de estar 

em permanente comunicação com outras pessoas” 

Pichón Rivière (2005) afirma que o grupo é composto por um pequeno 

número de pessoas que agregadas por constantes de tempo e de espaço, e 

articuladas por sua mútua representação internas, se propõe, de forma explicita ou 

implícita, a realizar uma tarefa que constitui sua finalidade, atuando através de 

complexo modo de elevação e de ascensão de papéis. 
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É possível dizer então que, como “pequeno número de pessoas”, o autor 

faz referência a um grupo restrito, entendido pela criação de relações interpessoais. 

Cita também à articulação, que se refere e dependência existente grupo, ao vínculo 

existente entre os mesmos. Mediante isso, não se pode desprezar que cada grupo 

possui seus próprios costumes, inerentes de cada pessoa, através de 

conhecimentos e experiências pessoais e que essa reunião ou trocas leva de 

alguma maneira, à igualdade do grupo, o que valoriza o trabalho. 

Para Pichón Rivière (2005) estar relacionado é o atributo de efetividade 

do grupo, e o que o enumera é o fato de que cada uma das pessoas do grupo ocupa 

um lugar no interior do outro no mundo interno. 

Assim, se refere à internalização de imagens, relacionado imagens que 

vão se apresentando, do mundo exterior. 

O autor define ainda papel como um exemplo ordenado de conduta, 

relativa a uma postura do indivíduo em uma rede de interação, que é relacionada às 

suas expectativas próprias e dos demais. Essa mecânica ocorre em duas fases. Na 

primeira, é exemplificado como a escolha da família para o lugar de um novo 

integrante e, na segunda, quando o integrante é inserido e assume ou não o seu 

lugar. 

De acordo com a definição de Pichón Rivière (2005), existem seis papéis 

em um grupo operativo: observador, coordenador, porta-voz, bode expiatório, líder e 

sabotador. Enquanto os dois primeiros são designados pela estrutura da técnica do 

grupo operativo, os outros papéis não são designados pelo grupo, embora seja o 

mesmo que atribui os papeis aos integrantes. 

O observador é necessário para a composição da estratégia de trabalho 

com o grupo, ao passo que o coordenador tem como responsabilidade ultrapassar 

possíveis obstáculos que se coloquem para a execução das tarefas além de ajudar a 

visualizá-las. Nesse ponto, é relevante informar que os papéis de  coordenador e 

líder se diferem. 

Enquanto o líder é aquele que move o grupo até a remoção dos 

obstáculos, o coordenador explicita aquilo que não é percebido publicamente. 
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O complexo modo de elevação e de ascensão dos papéis ocorre de 

acordo com a posição que cada membro ocupa no grupo. Quando os papéis são 

estereotipados, o grupo se vê embragado e o gestor terá que interceder, rompendo 

com a estrutura. 

O gestor, no papel de coordenador, cumpre um papel essencial: facilitar a 

comunicação e o aprendizado, devendo ser ativo na construção de novas 

concepções do grupo. Traz a informação, fazendo-a espalhar, se distanciando do 

saber possibilitando ao grupo a independência e o desenvolvimento. Deve ainda, 

realizar uma apresentação dos que é indispensável, desvendando o que está oculto, 

o que é de domínio de todos e o que é necessário. 

Tem como função criar, promover e conservar a comunicação; fomentar e 

expor atividades que auxiliem o vínculo e a tarefa; diagnosticar e mostrar os 

empecilhos; interpretar o funcionalismo dos papéis. 

O porta-voz é definido por Pichón Rivière (2005) como o locutor de uma 

competência e habilidade nova, é o emergente grupal, anunciando e expressando as 

ocorrências do grupo, mas que o restante do grupo não é capaz de sinalizar. 

Isso é transmitido como próprio, sem saber o significado grupal, porque o 

afeta mais do que aos outros. Ocorre no porta-voz uma junção de sua biografia 

pessoal, suas aspirações, e o que é pertinente ao grupo, com a atividade e história 

grupal. Essa junção o torna capaz de revelar alguma latência grupal. 

Sobre o papel de bode expiatório é depositado tudo o que é desfavorável, 

que gere perturbação no grupo, que surge depois de um movimento de afastamento 

ou rompimento.  

Seguidamente, é apartado sendo atribuído a ele todos os temores que a 

tarefa apresenta ao grupo. A partir do momento em que se afasta do grupo, e 

estabelecido um sentimento de culpa perante o mesmo. 

O papel de sabotador é personificado pela oposição à mudança, o medo 

diante da novidade. 
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É um papel essencial, porque, ao ser detentor da oposição à mudança, 

sua presença facilita a experiência de comprovação da mudança, ou seja, 

assumindo a frente da oposição à mudança, sabotando qualquer proposta de 

alteração da realidade grupal. 

É indispensável ao líder, como coordenador da comunicação entre os 

papéis, reprimir esse papel comunicador.  

Quinn et al (2003) afirmam que a comunicação é troca de informações, 

fatos e ideias, explanando: 

Competências de comunicação insuficientes acarretam problemas 
interpessoais e organizacionais. Na primeira instância, as pessoas 
começam a experimentar conflitos, resistir ás mudanças e evitar contato 
com os outros; na segunda, a má comunicação costuma resultar num baixo 
moral e produtividade. Visto que para organizar é indispensável comunicar-
se a fim de estabelecer metas, canalizar energias e identificar e solucionar 
problemas, aprender a comunicar-se com eficácia é crucial para 
incrementar a eficiência de cada unidade de trabalho e da organização 
como um todo (QUINN, et al, 2003, p.42). 

 

Por conta dessas dificuldades, principalmente no enfoque em assuntos 

estratégicos, é essencial que as organizações trabalhem com equipes que exerçam 

diversas funções, promovendo a interposição sobre os assuntos discordantes que 

existam na equipe e ao ser redor. 

 

2.2.1 - O Agir Comunicativo 

Habermas (1989) diz que o agir comunicativo está nas interações que as 

pessoas incluídas se colocam de acordo para ordenar seus planos de ação. 

Medindo a adesão do acordo pela identificação de perspectivas teóricas das 

pretensões de validade, implícitas no ato de fala. 

Orientado para a compreensão mútua, o locutor edifica, em todas as 

exposições, as subsequentes pretensões de validade: veracidade do interlocutor, 

verificadas pela consistência de seu comportamento, a verdade proposicional, que é 

a verdade das afirmativas ou dos enunciados feitos e a correção normativa, ou seja, 

a correção das normas que subjazem aos enunciados feitos. 
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Nesse contexto, que conjectura a relação reciproca entre trabalho e 

interação, tem-se, do aspecto do trabalho, a projeção para a execução das 

atividades ou intermédio técnico, e do aspecto da interação, a intersubjetividade, que 

ocorre de acordo com o agir – comunicativo como analisado por Habermas (1989). 

Compreende-se que é ao redor desse exercício comunicativo, 

caracterizado pela procura de conformidades, que os colaboradores podem 

demonstrar, reciprocamente, o trabalho cotidiano realizado e projetar um plano 

comum inerente às necessidades de cada colaborador, além de reafirmar o projeto 

já atribuído. 
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3 - O LÍDER NO CONTEXTO PROFISSIONAL 

 O Líder é uma parte principal das empresas e dos projetos, pois 

alcança um desfecho satisfatório mesmo com grandes problemas, sendo necessário 

para o equilíbrio entre as ações, nas execuções de tarefas até as atribuições de 

cada envolvido dentro do projeto.  

 Se considerarmos uma visão aberta do líder, enxergamos, não apenas 

o que ele simboliza para uma missão empresarial ou projeto, mas também a 

relevância para o desenvolvimento dos subordinados, sua habilidade na realização 

de tarefas e garantir o desenvolvimento do trabalho e relacionamento em equipe 

para que ocorram ideias e vitorias nos ambientes de trabalho.  

 

3.1 - Desenvolvimento de Gestores e Equipes 

Para o desenvolvimento de gestores eficientes, de acordo com Argyris 

(1968), o enfoque dos programas deve ser o autodesenvolvimento individual destes 

e de seus colaboradores. Ele identifica cinco capacidades fundamentais que devem 

ser acrescentadas pelos gestores: o do autoconhecimento, a do diagnóstico 

definitivo, a de auxiliar a evolução e criação das pessoas, a de defrontar 

colaboradores dependentes, indolentes e não empenhados e a de resistir no 

universo da administração. A experiência do treinamento deve ajudar o líder a 

compreender-se, reservando a ele a forma pela qual usará esse novo conhecimento.  

O treinamento, que presume a elaboração de uma tarefa com um grupo, 

não deve ser coagido, pois é necessário que os participantes desejem 

honestamente aperfeiçoar suas capacidades em relações humanas sendo apto a 

enfrentar abertamente suas limitações sem racionalizá-las. 

Os programas ainda devem apresentar um aspecto benéfico, protegendo 

as pessoas da repreensão, ao demonstrar suas debilidades, além de um condutor 

verdadeiro e realmente interessado em auxilia-los na melhoria, que não procure 

estabelecer seus valores, entendendo o “mundo privado” do participante e 

cooperando para a conquista da autoconfiança, de forma a não necessitar mais do 

especialista. 



21 

 

Devem ser abrangidas no plano de treinamento as funções gerenciais, 

envolvendo tomada de decisão, planejamento, organização, controle, motivação e 

liderança em seus diversos aspectos. 

Para Argyris (1968) devem ser considerados ainda as funções que serão 

executadas pelos gestores, citando a eficiência, a criação e a representatividade. 

Menciona ainda a necessidade de se considerar a expansão das aptidões, 

abrangendo relacionamento interpessoal, negociação, flexibilidade, comunicação e 

criatividade. 

Chiavenato afirma que a competitividade tornou-se intensa e complexa 

entre as organizações: 

Como as qualificações necessárias evoluem e mudam incessantemente, as 
pessoas precisam assumir o compromisso de assegurar que possuem as 
qualificações, o conhecimento e as competências exigidas tanto na 
atividade atual, como nas futuras (CHIAVENATO, 2002, p. 9). 

 

Além de ser importante na informação, na desenvoltura na comunicação e 

na influência agir coletiva, a atitude do líder precisa ser mais ampla, tendo a 

responsabilidade de ampliar nos indivíduos o entendimento de grupo. Devendo, 

ainda operar esforços na direção de qualificar as competências organizacionais, de 

acordo com objetivos estratégicos definidos. 

Há ainda a adesão comum sobre a avaliação de que é inerente ao líder 

conhecer matérias humanísticas, bem como a demonstração de habilidades 

especiais no relacionamento com indivíduos.  

Dessa maneira, as organizações demostram-se ansiosas para contar com 

lideres que possuam a capacidade de tratamento relacionado a recursos humanos, 

desejando habilidades que se ajustem a essa questão. 

Isto se concilia com a tendência para o aumento de ambientes favoráveis 

à proteção dos subordinados, assim como se concilia com a ideia de que o ser 

humano configura um componente tático vital na conjunção atual dos níveis 

competitivos: 
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Em resumo: participação, responsabilidade, liberdade, equipe e auto 
avaliação. E, claro, trocar a tradicional gerência por liderança renovadora: 
amparar e assistir veementemente os subordinados, habilitar e encaminhar 
ininterruptamente, auxiliar na tomada as deliberações acertadas, finalmente 
proporcionar a elas todo o aporte necessário para que sejam capazes de 
desempenhar suas funções de maneira livre e autônoma. Ao invés de 
permanecer acima e na direção, o gerente deve ficar atrás dando todo o 
suporte á equipe.Isso significa uma nova maneira de lidar com as pessoas 
(CHIAVENATO, 2002, p.64) 

 

Desta maneira, uma interessante comunicação e a liderança eficaz 

envolvem na consideração de que as pessoas são um componente fundamental no 

criação de vantagens competitivas. Tendo em vista que o sucesso ou fracasso da 

maioria dos projetos organizacionais depende do fator humano, os líderes precisam 

saber lidar com pessoas de diferentes personalidades e saber se relacionar e se 

comunicar com eles, como forma de alcançar a eficiência e eficácia das 

organizações.  

Da mesma forma, para que se empreendam as ideias de competitividade 

organizacional, são validos os componentes examinados na inteligência individual, 

como prega Balceiro, onde há necessidade de consideração de que a inteligência 

organizacional é baseada no trabalho em grupo: “o líder, que impulsiona a mudança 

e aplica as concepções da gestão da informação, da aprendizagem e do 

conhecimento”. (BALCEIRO, 2002, p. 157) 

O líder, segundo a autora, atua nos meios emocionais das empresas, em 

seus valores e pretensões, induzindo o progresso nos campos relacionados à 

comunicação e aprendizado. As empresas que desejam sucesso precisam antever 

os pontos necessários para a condução das pessoas como elementos fundamentais: 

“cada vez mais as habilidades pessoais, a paixão, a disposição e a capacidade para 

desenvolver tais qualidades nos outros forma líderes no contexto das 

organizações”.(BALCEIRO, 2002, p. 159) 

É de grande valia, para Balceiro (2002), que se implantem procedimentos 

que disponham de essências de inteligência, onde os recursos humanos possuam 

atributos para amparar na redução das consequências negativas das aceleradas 

melhoras tecnológicas, do estouro da informação, das indefectíveis alterações na 

sociedade, política e econômica que se refletem na organização. 
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A eficácia da organização, logo, carece de informações internas e 

externas, transformando a comunicação seu alicerce e o líder o dirigente dessa 

atividade, porque o junto entre as informações disponíveis e o mercado é realizado, 

essencialmente, pelos recursos agem em uma organização e se aplicam à tarefa de 

inteligência e criação de conhecimento. 

 

3.2 - Gestão bem sucedida 

De acordo com Eboli (2002) com a passagem da administração taylorista-

fordista para a gestão flexível, ocorreu uma troca de paradigma na gestão de na  

gestão de empresas, o que gerou forte impacto no comportamento das 

organizações. Novas estruturas niveladas e descentralizadas substituíram estruturas 

verticalizadas e altamente concentradas. 

Tarefas fracionadas e uniformizadas substituíram a antiga divisão entre 

trabalho mental e manual, tornando-se inteiras e múltiplas, exigindo da totalidade 

das organizações, colaboradores que consigam pensar, decidir e executar 

conjuntamente.  

Segundo Eboli (2002) ao contrario dos modelos anteriores, onde a 

produção era rígida e concentrada, com tecnologias automatizadas e colaboradores 

submetidos aos hábitos, os novos modelos de gerenciamento apontam para uma 

produção baseada em elasticidade, pluralização e autarquia, no uso da tecnologia 

com automação flexível e no perfil do gestor. 

Ainda segundo Eboli (2004) na organização taylorista, a mera repetição do 

trabalho e a reprodução do conhecimento eram suficientes para um bom resultado 

nos negócios. A relativa estabilidade do ambiente externo permitia a separação 

entre concepção do trabalho e sua realização. À cúpula administrativa cabia a 

responsabilidade de analisar, interpretar e prospectar o ambiente de negócios e criar 

normas, manuais e regras que deveriam ser seguidos por todos na empresa. 

De acordo com Argyris (1968), o despreparo para a gerência e a liderança 

nas empresas é generalizado, sendo a causa maior dos problemas comportamentais 

que ocorrem, razão pela qual defende que uma das prioridades das empresas deve 
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ser desenvolver a competência gerencial, principalmente para lidar com pessoas. 

Pondera também que as gerências normalmente estão mais bem preparadas para 

lidar com a tecnologia que envolve seu trabalho especializado e que a capacitação 

para lidar com pessoas em situação de trabalho não é obtida nas escolas, além de 

que as experiências de vida podem deformar mais do que habilitar nesse sentido, 

razão pela qual entende que um dos maiores desafios é capacitar os diversos níveis 

de chefias para, além de outros aspectos gerenciais, administrar pessoas. 

Afirma que já existem modelos satisfatórios de treinamentos que 

poderiam suprir as carências existentes e que o ponto que exige maior cuidado dos 

especialistas é a sistematização do treinamento das chefias e sua integração nos 

diversos níveis. Recomenda cautela com as improvisações envolvendo a aplicação 

de “pacotes” ou “enlatados”, os quais podem ter validade, mas precisam ser 

encaixados dentro de planos mais abrangentes de treinamento.  

Considerando que a competência gerencial é resultante da somatória de 

conhecimentos técnicos, conhecimentos de princípios e técnicas de administração e 

habilidades gerenciais, e que, via de regra, os gerentes estão bem qualificados 

tecnicamente, a ênfase maior deve ser direcionada para o desenvolvimento da 

competência administrativa e das habilidades específicas, que Argyris (1968) 

considera como pontos fracos das chefias. 

 

3.3 - Desenvolvimento de Trabalho em Equipe 

A equipe tem a capacidade para prevenir obstáculos ou trabalhar através 

deles, o trabalho é realizado e os objetivos são alcançados; os membros sentem 

orgulho e satisfação; 

Os problemas relacionados a poder e autoridade e relações interpessoais, 

fazem com que a maioria dos grupos não se transformem em equipes. Outro fator 

essencial no desenvolvimento de um grupo é a confiança, que é obtida através da 

comunicação com equipe, comunicando sobre as escolhas e apresentando 

continuamente realimentação precisa. (ANTONELLO, 2005) 
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Da mesma maneira, é importante apoiar, ser disponível e assessorar 

continuamente, sustentando às ideias da equipe. O respeito é essencial para a 

continuidade da confiança, atentando-se as ideias de todos da equipe, oferecendo 

gratificações e méritos aos merecedores, assegurando que as avaliações sejam 

corretas e neutras, continuas e previsíveis. 

Uma estratégia que vem sendo usada para desafiar as constantes 

mudanças que as empresas têm enfrentando ultimamente é o trabalho em equipe, 

aprofundando, os conhecimentos individuais dos pertencentes à mesma em relação 

ao trabalho proposto. 

É importante ressaltar que existem diferenças entre grupo de trabalho e 

uma equipe de trabalho, conforme quadro 1. O grupo pode ser definido como dois 

ou mais indivíduos, interagindo e independentes um dos outros, para atingir um 

objetivo. Dessa maneira a atividade do grupo é apenas a junção dos auxílios 

individuais de seus membros. Inexiste uma convergência positiva que eleve o nível 

de desempenho geral. 

 

De acordo com Robbins (2003, p. 213). 

Uma equipe de trabalho gera uma sinergia positiva por meio do esforço 
coordenado. Os esforços individuais resultam em um nível de desempenho 
maior do que a soma daquelas contribuições individuais. Estas definições 
ajudam a esclarecer por que tantas organizações, recentemente, 
reestruturaram seus processos de trabalho em torno de equipes. Os 
executivos buscam a sinergia positiva que permite à organização melhorar 
seu desempenho. O uso extensivo das equipes gera o potencial para uma 
organização aumentar seus resultados sem a necessidade de aumentar os 
investimentos. Contudo, dissemos “potencial”.  

Não existe nenhuma mágica inerente à criação de equipes que garanta a 
obtenção da sinergia positiva. Apenas chamar um grupo de equipe não 
melhora, automaticamente, seu desempenho. As equipes eficazes possuem 
certas características comuns. Se os dirigentes da empresa pretendem 
melhorar o desempenho organizacional por meio do uso de equipes, eles 
precisam assegurar-se de que elas possuam tais características. 
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Quadro 1 - Comparativo entre Grupos de trabalho e Equipes de trabalho 

 

Fonte: ROBBINS, 2005, p. 213 

 

 

 

A teoria sobre o desenvolvimento de equipes proposta por Scholtes 

(1999) compreende as seguintes etapas: 

- Formação: caracterizada pela transição do status de indivíduo a membro 

da equipe e pelo testemunho formal e informal da capacidade de condução do líder 

da equipe. Podem haver sentimentos de orgulho, sensações de ansiedade, medo e 

suspeitas sobre o que virá, como também alguma antecipação e otimismo acerca 

das capacidades da equipe; 

- Convulsão: etapa mais difícil, já que todos os membros se dão conta de 

que as tarefas são diferentes e provavelmente se mostram mais difíceis do que 

esperavam. Ainda não são capazes de exibir um real trabalho de equipe, mas se 

apoiam mais na experiência individual do que na colaboração em relação ao manejo 

de problemas.  

- Normatização: a tensão e a competência são substituídas pela aceitação 

da equipe, dos papéis individuais, associação e alívio, porque tudo está 

aparentemente encaminhado, iniciando-se o desenvolvimento da confiança e da 

coesão. 
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3.4 - Desenvolvimento de Relacionamento em Grupo 

Quanto ao relacionamento dos membros do grupo, é necessário que a 

liderança reflita sobre essas relações (papéis) e a tarefa. Nesse aspecto, os papéis 

se identificam em relação às funções de facilitação e de coordenação das atividades 

para a solução de problemas do grupo (tarefa). 

Cada membro pode desempenhar mais de um papel em qualquer 

intervenção ou grande quantidade de papéis em intervenções sucessivas. A grande 

consideração a ser feita, contudo, é que o relacionamento entre as pessoas constitui 

a essência da concepção de grupo, sem o qual não pode haver uma noção de 

equipe. 

O desenvolvimento do relacionamento individual e grupal como estratégia 

é o ponto chave para conectar todo o processo teórico, técnico, com a realidade da 

empresa e os conhecimentos, habilidades, comportamentos, atitudes e 

comportamentos que o indivíduo possui e manifesta, aplicando-as para alcançar um 

desempenho melhor no trabalho. 

Para Senge (2003) há organizações inteligentes, enunciando-as como 

nas quais existem possibilidade de aprendizagem pessoal e coletiva. Para isso, 

relaciona cinco disciplinas das quais se tem as individuais (domínio pessoal e 

modelos mentais), grupais (visão compartilhada e aprendizagem em equipe) e as 

holísticas por excelência (pensamento sistêmico). 

Identificando ainda dificuldades a aprendizagem organizacional, 

destacando-se: diretrizes locais das pessoas, procura de causas dos problemas 

internos, introdução de atitudes reativas, foco em eventos, inabilidade em responder 

a crescimentos lentos, problemas em aprender a partir das próprias experiências 

além de mitificar a junção com a equipe diretora. (SENGE, 2003) 

Em nível individual, sugere Antonello (2005) as seguintes etapas: 

- Definição: competências chaves em cada processo e concessão de 

níveis às pessoas. 

- Criação: onde é desenvolvida a estrutura de orientadores, protetores e 

dinamizadores. 
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- Explicitação: onde são recolhidas as informações para os programas de 

desenvolvimento do relacionamento. 

- Aplicação: atividade de empregar os conhecimentos para a geração de 

novos conhecimentos. 

Na definição, se desenvolvem, segundo Antonello (2005), as seguintes 

atividades: 

- Definir as áreas chave dos processos a trabalhar, de acordo com o 

mapeamento de processos da empresa; 

- Conforme esse mapeamento, e pensando em como aplicar aplicação 

nas áreas da empresa, elegendo os orientadores internos, líderes, contando as 

competências de cada área e os perfis de cada pessoa, para formação de 

dinamizadores. 

Na etapa de criação, se desenvolvem, de acordo com Antonello (2005), 

as atividades: 

- Formação dos orientadores internos, líderes da empresa, escolhidas, 

através de cursos de habilidades docentes de acordo com o nível do público-alvo; 

- Assessorar os diferentes facilitadores internos no processo de formação, 

no planejamento, realização, seguimento e avaliação do Plano de Capacitação. 

Prossegue Antonello (2005) observando que, na etapa de explicitação, se 

desenvolvem as atividades: 

- Recolhimento da informação para o desenvolvimento dos programas de 

capacitação; 

- Assessoria na estrutura do planejamento dos programas, quanto aos 

objetivos, metodologia e conteúdos; 

Finalmente, observa Antonello (2005) as atividades da etapa de 

aplicação: 

- Implementação de cada programa; 

- Seguimento e avaliação de cada programa específico. 
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Quanto à situação do grupo, de uma maneira ampla, toda ação individual 

tende a auxiliar no desenvolvimento da equipe, nos relacionamentos intergrupais. 

Portanto, é importante criar uma estrutura, promover e condimentar uma equipe para 

as cobranças do contexto, originando um clima interno apropriado em que todos 

compartilhem e possuam oportunidades realistas de desenvolvimento. 

Igualmente, manifesta Pichón Rivière (2005) que há instantes em que se 

visualiza que um grupo se transformou em equipe. Podendo ser confirmar quando: 

- A liderança se transforma em atividade compartilhada a todos; 

- Os deveres as prestações de contas afasta-se de serem 

responsabilidades impreterivelmente individuais e se transformam em 

responsabilidade coletiva; 

- O grupo desenvolve suas próprias missões ou propósitos; 

- A solução de problemas passa a ser continua não em uma atividade 

casual; 

- Medindo a efetividade através do resultado e produtos coletivos do 

grupo; 

- Desempenho: os membros já descobriram os pontos fortes e as 

debilidades dos outros, começando a demonstrar colaboração para resolver 

problemas. A mudança é vista como necessária para o progresso da equipe, sendo 

mais facilmente identificáveis os pontos que devem se modificar, tornando possível 

que a mudança seja implementada.  

 

3.5 - Apoio no Desenvolvimento de Tarefas 

Na gestão de projetos, a compreensão de grupo se comtempla na 

realização de uma tarefa de forma unida. Onde a tarefa consiste na satisfação de 

necessidades e alcançar os objetivos propostos. 

Pichón Rivière (2005) suporta que a técnica de grupo se caracteriza por 

estar centralizada em uma tarefa que pode ser o desenvolvimento, criação, 

diagnóstico de dificuldades de uma organização, entre outros.  
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Afirma também que “sob esta tarefa explícita subjaz outra implícita, que 

aponta para a ruptura, através do esclarecimento, das pautas estereotipadas que 

dificultam a aprendizagem e a comunicação, significando um obstáculo frente a todo 

situação de progresso ou mudança”. (PICHÓN RIVIÈRE, 2005, p. 126) 

Na execução de uma tarefa existem diversos momentos, de acordo com 

Pichón Rivière (2005): 

A pré-tarefa, momento inicial, onde o grupo apresenta resistência à 

mudança. O que acontece é, que, por distintos motivos, o tema abordado gera 

resistência, surgem os temores e instabilidades básicos da perca de conhecido, 

produzindo um situação de medo, que criar um obstáculo a abordagem da tarefa. 

A tarefa apropriadamente dita é produzida em duas situações: quando se 

está fazendo a abordagem do assunto de conhecimento, integrando o pensamento, 

o sentimento e o fazer e o instante da tarefa explícita. 

Quando o grupo encara a tarefa, se sente estimulados por duas forças 

que se caminham em sentidos opostos: de um lado, existe a resistência à alterações 

e, de outro, o projeto.  

Pichón Rivière (2005) define os obstáculos de duas maneiras: o 

epistemológico, que estaria relacionado com o objeto de conhecimento, e o 

epistemofílico, que se relaciona estreitamente com a história de aprendizagem do 

sujeito. 

No momento da tarefa, são manifestados quatro princípios básicos, de 

acordo com Pichón Rivière (2005): 

- Logística (observação de campo), sendo um prognóstico do grupo, 

agregando suposições teóricas; 

- Estratégia, onde é elaborado um plano de ação de longo prazo, com 

objetivos finais; 

- Tática, define-se os passos que serão levados a adiante o plano em 

longo prazo, sendo necessário saber quando, como e onde devem ser realizadas as 

ações; 

- Técnica, que é instrumento para desenvolver a estratégia e a tática. 
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O projeto nasce quando se alcançou a pertinência dos membros, 

concretizando-se desta forma a planificação. Representa a capacidade de 

planificação que adquire o grupo para propor objetivos de longo alcance, quando 

estes podem projetar-se para o futuro. 

Pichón Rivière (2005) elucida a eficácia ou não da tarefa mensurando as 

forças que atuam em um grupo:  

- Afiliação e pertinência: é o grau de identificação que os integrantes do 

grupo têm entre si e com a tarefa. Na afiliação, os integrantes iniciam a aproximação 

do grupo. 

- Cooperação: é a operação conjunta, ajudar-se mutuamente, adicionando 

papéis diferentes e que se complementem. Ao se falar de cooperação, se faz alusão 

à união que pode ser estabelecida entre os membros do grupo. 

- Pertinência: é a competência do grupo em direcionar-se ao objetivo e 

não perder de vista a tarefa e se refere à pertinência nas respostas e na análise que 

o grupo realiza. 

- Comunicação: é o processo onde duas ou mais pessoas agem 

mutuamente, compartilhando algo em comum, por meio de uma mensagem que 

deverá ser identificada e interpretada para inicio de uma relação. Há necessidade de 

considerar a comunicação como alicerce na relação entre os membros do grupo e o 

conteúdo. 

- Aprendizagem: produz um aumento de qualidade, integrando o 

conhecimento das diversas pessoas que constituem o grupo. Para a alteração da 

qualidade, é primordial que o grupo possua um modelo de comunicação saudável. 

- Tele: refere-se ao nível de agressividade que pode chegar a ter cada um 

dos integrantes do grupo, podendo ser tanto positiva como negativa. Refere-se 

também à expectativa de se alcançar a união entre os membros do grupo. 
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4 - GESTÃO DE PESSOAS E SUCESSO DOS PROJETOS 

Na execução de projetos, diferente do que muitos acreditam a liderança 

de equipes de trabalho não é uma característica inata ou dependente das condições 

sociais. Depende, sim, da vontade do gerente que conduzirá os colaboradores com 

competências e perfis diferentes a se unirem em uma força de trabalho única em 

busca de um mesmo foco. 

A administração sofre novas e fortes transformações. As recentes 

tendências impõe que as mudanças sejam realizadas rapidamente. As empresas 

que não estiverem atentas a estas alterações estão fadadas ao não 

desenvolvimento, ou seja, ao não acompanhamento do processo natural de 

aperfeiçoamento e evolução organizacional. 

Verifica-se uma mudança na forma de gerenciamento, com o 

estabelecimento de novas relações "chefes-subordinados". Direcionando para um 

maior poder e autonomia aos funcionários, tornando as empresas mais competitivas 

ao longo do tempo. 

É fundamental que os colaboradores estejam antenados na gestão de 

processos da organização, agindo e criando ensinamentos que possibilitem o maior 

envolvimento com a mesma. Uma das maneiras para a realização dessas atividades 

é a abertura de espaço aos colaboradores para apresentação de novas ideias e 

projetos auxiliem na melhoria de processos e qualidade para a empresa. 

Para Thiry-Cherques (2002), o mundo empresarial de hoje apresenta um 

elevado grau de competição, de mudanças e de adaptações constantes. A evolução 

dos meios de comunicação, aliada ao progresso dos recursos tecnológicos, impõe 

uma dinâmica aceleração nos processos de mudança. 

Segundo Gates (1999) as empresas, de uma forma geral, devem possuir 

mecanismos de respostas rápidas para as mudanças. Porém, apenas responder de 

forma rápida a um estímulo não atende as necessidades dos mercados, é preciso 

ser proativo, refletindo em vantagens para as empresas que conseguem se 

antecipar às alterações do mercado. Ao mesmo tempo em que a globalização torna 

os mercados mais acirrados, com o aperfeiçoamento tecnológico, abertura 

econômica, comportamento cultural e social e cenários políticos, o cliente passa a  
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ter um leque maior de opções somada ao aumento da exigência. 

Nos dias atuais, é necessária a adaptação das empresas aos novos 

cenários, como uma forma de continuar oferecendo produtos com maior qualidade e 

preços competitivos. Uma das medidas para alcançar esse objetivo está na prática 

do gerenciamento de projetos de uma maneira especializada e preparada. 

 

4.1 - Papéis de Liderança Gerencial 

Nos dias atuais há uma grande mudança no papel gerencial. Há anos 

atrás, a maioria dos gerentes tinha uma visão precisa do que era esperado. Uma 

função gerencial era evidenciada por uma parábola de aprendizagem onde o 

gerente iniciava a subida a partir de sua designação e ao chegar ao topo, 

permanecia no cargo durante um grande período de tempo se tornando conhecedor 

dos processos.  

Atualmente, mediante a transformação constante, a partir do momento 

que o gerente consegue visualizar do topo de curva de aprendizagem, outra aparece 

e o trabalho gerencial aumenta. 

Num mundo de tecnologias convergentes, as empresas devem fazer mais 

do que atingir a flexibilidade e a agilidade de suas rivais de menor porte. Elas 

precisam explorar as vantagens de crescer, o que engloba não apenas a economia 

de escala, mas também o talento e o reconhecimento de seus funcionários. Para 

tirar vantagem desse patrimônio, as empresas precisam de um processo de 

construção de competência que una e alavanque os vários recursos que existem 

nas unidades independentes da linha de frente. 

Ainda, de acordo com Quinn et al, devem “compreender como os 

recursos para equilibrar os diversos papéis e agir de maneiras 

comportamentalmente  complexas podem modificar-se de um cargo gerencial para 

outro”. (QUINN et al, 2003, p. 21)  

Os autores definem, através da tabela 1, oito papéis de liderança 

gerencial, com as suas respectivas competências fundamentais: 
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Tabela 1 - Tipos de liderança gerencial 

Papel de Mentor a) compreensão de si mesmo e dos outros; 

b) comunicação eficaz               

c) desenvolvimento dos empregados  

Papel de Facilitador a) construção de equipes 

b) uso do processo decisório participativo 

c) administração de conflitos 

Papel de Monitor a) monitoramento do desempenho individual 

b) gerenciamento do desempenho e 
processos coletivos 

c) análise de informações com pensamento 
critico 

Papel de Coordenador a) gerenciamento de projetos 

b) planejamento de trabalho      

c) gerenciamento multidisciplinar 

Papel de Diretor a) desenvolvimento e comunicação de uma 
visão 

b) estabelecimento de metas e objetivos 

c) planejamento e organização 

Papel de Produtor a) trabalho produtivo 

b) fomento de um ambiente de trabalho 
produtivo 

c) gerenciamento do tempo e do estresse                                                                                                                                                                                      

Papel de Negociador a) construção e manutenção de uma base 
de poder 

b) negociação de acordo e compromissos 

c) apresentação de ideias 

Papel de Inovador a) convívio com a mudança 

b) pensamento criativo 

c) gerenciamento da mudança  

FONTE: QUINN et al, 2003, p. 25 
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Em primeiro lugar, os papéis de diretor e de produtor se associam com o 

sistema de liderança denominado “modelo objetivo racional”, que enfatiza como 

critério principal de eficácia organizativa a produtividade e o benefício. Assim 

mesmo, esse modelo compartilha da crença de que a existência de um estilo 

gerencial claro conduz a resultados produtivos. 

Nesse contexto, o exercício do papel de diretor implica no 

desenvolvimento de atividades como a planificação, o estabelecimento de objetivos, 

a definição de funções e tarefas, a geração de regras e políticas e o cumprimento de 

instruções. 

De outra parte, o papel de produtor se caracteriza por uma clara 

orientação para a tarefa, mas preocupando-se também com a motivação de pessoal, 

por entender que dessa maneira se alcança maior interesse e comprometimento dos 

mesmos no alcance dos objetivos almejados. 

Em segundo lugar, Quinn et al  consideram que os papéis de monitor e de 

coordenador estão vinculados ao modelo de liderança de “processo interno”. Este 

modelo tem como critério de eficácia a estabilidade e a continuidade e, 

consequentemente, sua presunção básica repousa na ideia de estabelecer rotinas 

para alcançar a estabilidade. (QUINN et al, 2003, p. 25) 

Destarte, enfatiza processos tais como a definição de responsabilidades, 

estabelecimento de medidas, documentação e obtenção de dados. Trata-se, pois, 

de um clima organizacional bastante hierarquizado, com elevada presença de 

regras, estruturas e tradições. Nesse contexto, os papéis exercidos de maneira 

predominante pela liderança são o de monitor e de coordenador.  

Assim, o monitor comprova diariamente o bom funcionamento de sua 

unidade, assegurando-se de que as pessoas cumpram as regras; tem conhecimento 

de tudo o que ocorre, é cuidadoso para com os detalhes e enfatiza o controle e a 

análise. Quanto ao exercício do papel de coordenador, espera-se que a liderança 

mantenha a estrutura e se assegure de que não se produzam anomalias no sistema. 

Nesse sentido, a liderança desenvolve tarefas tais como planejar, organizar, 

coordenar os esforços de pessoal, manejar crises, etc. 
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Em terceiro lugar, Quinn et al identificam os papéis de facilitador e de 

mentor, para o modelo de “relações humanas”. Esse enfoque tem como eixo 

fundamental a preocupação pelo ser humano, colocando em relevo as necessidades 

sociais, a dinâmica de grupos ou os processos interpessoais, com o objetivo de 

introduzir o componente de humanização na realidade organizacional. (QUINN et al, 

2003, p. 27) 

Por intermédio do elemento humanizador, a atividade de liderança se 

encontra centrada predominantemente nos papéis de facilitador e de mentor. 

Assim, no exercício do papel de facilitador, a liderança deve estimular o 

esforço coletivo, o trabalho de equipe, a coesão, manejando os conflitos 

interpessoais. Por outro lado, no exercício do papel de mentor, deve mostrar-se 

disposta a ajudar, ser respeitado, sensível, aberto e equitativo no trato com a equipe. 

Em último lugar, Quinn et al  propõem os papéis de inovador e de 

negociador, para um modelo de “sistemas abertos”. Sob esse enfoque, uma atenção 

especial é dada às inter-relações da organização com o entorno, de forma que esta 

deixa de ser concebida como um sistema isolado daquilo que a cerca, convertendo-

se em um sistema aberto que interage com o entorno. (QUINN et al, 2003, p. 27) 

Nesse contexto, exercendo o papel de inovador, a liderança deve facilitar 

a adaptação e a mudança da empresa relativamente ao meio no qual se insere, 

prestando atenção às alterações que ocorrem, identificando as tendências mais 

importantes e tolerando a incerteza e o risco. Ainda, deve haver ações criativas, 

visionárias, capazes de convencer aos demais de que as mudanças propostas são 

desejáveis e necessárias.  

Por seu turno, a liderança como negociador se preocupa 

fundamentalmente em manter a legitimidade da empresa no exterior e obter 

recursos externos. Dessa forma, a imagem, a aparência e a reputação são 

importantes.  

O negociador deve ser político, capaz de persuadir e de influenciar os 

demais. Mais concretamente, no exercício desse papel, a liderança representa a 

empresa, atuando como o vínculo entre ela e o meio externo como porta-voz e, 

dessa forma, sendo responsável pelas suas negociações. 
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4.1.1 Papel de mentor 

        Segundo Quinn et al (2003) esse papel se refere à maneira pela qual o 

gerente se relaciona com seus subordinados. Os gerentes eficientes sabem que 

uma boa relação com sua equipe de trabalho facilita o alcance dos objetivos, além 

de promover um ambiente de respeito e de confiança, melhor comunicação 

organizacional. 

Cabe ao gerente entender a relação existente entre os integrantes da 

equipe, assim como o desempenho individual de cada um deles, bem como 

conhecer-se a si mesmo, sabendo seu grau de eficiência próprio. Portanto, a 

honestidade é uma das características do gerente que exerce esse papel. 

Uma boa comunicação interpessoal e determinante para o funcionamento 

organizacional, sendo que os gerentes devem se mostrar capazes de analisar como 

ocorre a comunicação entre seus subordinados, assim como aplicar técnicas que 

facilitem o fluxo de informações. 

O papel de mentor está associado, ainda, com o de conselheiro, porque o 

gerente que o desempenha ajuda seus subordinados a se desenvolverem através 

da retroalimentação de avaliações e do trabalho diário, assegurando-se de que o 

funcionário receba uma crítica construtiva e tome atitudes acerca de seu 

desempenho. 

 

4.1.2 Papel de Facilitador 

Para Quinn et al (2003) esse papel implica na geração de atitudes de 

união entre os funcionários e o trabalho de cada um destes. Portanto, as 

competências que deve manejar quem o desempenha relacionam-se ao manejo de 

grupos. 

A primeira dessas competências é relativa à formação de equipes, 

ressaltando-se que o trabalho em equipe é fundamental a todas as organizações. Os 

gerentes devem assegurar-se de que dentro do grupo de trabalho cada indivíduo 

compreenda a importância de seu trabalho, evitando conflitos entre eles, assim 

como favorecendo o fortalecimento da união coletiva. 
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Quanto à tomada de decisões, deve ser participativa, incluindo a todos os 

sujeitos que são afetados pelas mesmas, assim como responsabilizando e 

comprometendo aqueles que devem tomar essas decisões.  

O gerente deve identificar o tipo de decisões e o grupo de pessoas que 

deve tomá-las, considerando ainda que haverá decisões que somente ele poderá 

tomar. A capacitação técnica para tomar decisões coletivas é fundamental. 

Em todos os níveis hierárquicos, ainda, observa-se a presença de 

conflitos, para os quais devem os gerentes ser capacitados não apenas para evitar, 

mas também para dar-lhes um sentido positivo, de geração de novas ideias e de 

novas propostas. 

 

4.1.3 Papel de Monitor 

Quinn et al (2003) afirma que os gerentes devem estar conscientes de 

tudo aquilo que ocorre diariamente dentro da organização e as unidades que se 

inter-relacionam com a mesma, monitorar as atividades, analisar os fatos e decidir 

qual deles tem maior prioridade. 

Devem, também, saber distinguir as tarefas prioritárias, manejar 

adequadamente as informações e entender perfeitamente o funcionamento da 

empresa. 

A primeira das competências necessárias a esse papel é a eliminação do 

excesso de informações, através da administração da informação por meio de 

tecnologias como sistemas de informação. A atualização da informação contida nas 

bases de dados é parte essencial de seu manejo eficiente, pois a qualquer momento 

deve estar disponível para a tomada de decisões. 

Também é fundamental a apresentação de informações escritas, uma das 

ferramentas mais importantes dentro do desempenho de uma gerência eficiente. 

Portanto, é prioritário saber utilizar esse recurso de forma efetiva, em todos os níveis 

hierárquicos. 
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A análise da informação, do mesmo modo, mediante o pensamento 

crítico, requer objetividade, mente equilibrada e abertura, características essenciais 

ao desempenho desse papel. Algumas das tarefas que os gerentes desempenham 

quando executam esse papel são: contratação de empregados, compra de 

equipamentos, avaliação de necessidades, elaboração de listas de provedores, 

análise de dados, preparação e distribuição de informações, etc. 

 

4.1.4 Papel de Coordenador 

Nesse papel, Quinn et al (2003) menciona que o gerente tem a 

responsabilidade de estabelecer metas e assegurar-se de que o trabalho siga as 

diretrizes estabelecidas. Essa responsabilidade está condicionada ao funcionamento 

diário da unidade pela qual é responsável. 

Para exercer esse papel, deve realizar planejamento financeiro, de 

materiais, assim como de recursos humanos, o que facilita a previsão e a atuação 

diante dos percalços que possam ocorrem e, sobretudo, para evitá-los. 

Quanto à organização, deve ter a habilidade para dividir as 

responsabilidades em pequenas tarefas e coordenar recursos materiais, financeiros 

e humanos para alcançar os objetivos desejados. 

Os sistemas de controle são fundamentais para garantir os resultados 

previstos. Por isso, o gerente deve ter a habilidade para analisar as diferenças 

existentes entre o desempenho atual e os objetivos estabelecidos, atuando para 

contorná-las caso existam. 

 

4.1.5 Papel de Diretor 

O gerente provê a estrutura e os processos de planejamento, como o 

estabelecimento de metas. Esse papel se caracteriza, portanto, pela sua decisão e 

iniciativa, ao encontrar alternativas para a solução de problemas enfrentados, 

definindo objetivos, delegando responsabilidades, estabelecendo controles, assim 

como organizando sistemas de avaliação.  
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A iniciativa é fundamental, sendo definida como o nível de decisão que 

deve ter para assegurar o êxito. Segundo Quinn et al (2003), os gerentes devem 

manter o foco nos resultados, tendo um desempenho ativo para fazer com que as 

coisas aconteçam, ao invés de uma conduta passiva. 

 A competência para o estabelecimento de metas refere-se à eficiência 

no planejamento estratégico de cada gerente, por meio da capacidade de 

estabelecer metas dependendo de seu nível hierárquico.  

Quinn et al (2003) observa que um gerente corporativo se inclina mais ao 

estabelecimento de metas a longo prazo, enquanto um gerente operativo se inclina 

mais ao estabelecimento de metas de curto prazo. 

Outra competência relativa a esse papel é a delegação eficiente, sendo 

que delegar é conceder responsabilidades aos subordinados e sua eficiência se 

encontra na capacidade dos gerentes em focalizar seus esforços para inovar. 

Conjuntamente se percebe como chave no treinamento e na capacidade dos 

subordinados. A habilidade de delegação de um gerente é fundamental para o 

desempenho eficiente do papel de diretor. 

 

4.1.6 Papel de Produtor 

Segundo Quinn et al (2003), o gerente que exercita esse papel deve estar 

focado na realização de tarefas, demonstrar um alto nível de motivação e de 

vontade, assim como a capacidade de transmitir esses atributos aos seus 

subordinados, de tal forma que alcancem as metas estabelecidas e aumentem a 

produtividade.  

A primeira das competências contidas nesse papel é a produtividade e 

motivação pessoal, que se refere à forma pela qual os gerentes motivam a si 

próprios para o alcance de altos níveis de produtividade. Essa competência permite 

aos gerentes alcançar rendimento cada vez mais alto. 

Outra competência é a motivação dos demais, a habilidade gerencial para 

manter os empregados motivados para alcançar o máximo desempenho. Essa é a 

aplicação da teoria da motivação baseada nas relações humanas que unem 

esforços e resultados. 
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Ainda de acordo com Quinn et al (2003), a teoria da administração por 

objetivos é a mais utilizada, já que permite determinar quais são os objetivos mais 

importantes que os empregados necessitam alcançar. 

Finalmente, quanto ao manejo de tempo e stress, são dois elementos 

complementares, pois havendo um bom manejo de tempo, será mais fácil manejar 

de uma forma eficiente o stress. O gerente produtor deve ser pró-ativo, ajudando 

seus funcionários a potencializarem o stress positivo e, ao mesmo tempo, 

minimizarem o negativo. 

 

4.1.7 Papel de Negociador 

Para Quinn et al (2003) o gerente que exerce esse papel deve apresentar 

e negociar ideias com a organização, de tal forma que os subordinados identifiquem 

eficientemente os benefícios das ideias propostas.  

A capacidade de construir e manter uma base de poder, de liderança, é 

uma das mais importantes competências desse papel. Portanto, o gerente deve 

desenvolver estratégias que permitam influir sobre as pessoas para atingir as 

expectativas. Indica a habilidade do gerente para formar uma base de confiança e 

legitimidade entre ele e os subordinados.  

A apresentação oral de ideias, a comunicação, permite aos gerentes 

desempenhar de maneira mais eficiente seu trabalho. Devem ter a habilidade de 

comunicar-se de diversas formas, de tal maneira que se assegurem de que a 

informação tenha chegado aos outros na forma adequada. 

Dentre as aplicações dessa competência aos negócios, Quinn et al (2003)  

citam: 

- Apoio à projeção de programas de treinamento e de aperfeiçoamento 

gerencial; 

- Diagnóstico das áreas de oportunidade no projeto da organização; 

- Avaliação de estratégias de desenvolvimento do capital humano. 
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Ainda, essa competência está inserida em um modelo que permite a 

compreensão da complexidade da alta direção e a conscientização sobre a 

importância da teoria na formação de competências gerenciais.  

 

4.1.8 Papel de Inovador 

Segundo Quinn et al (2003) refere-se ao nível de consciência dos 

gerentes sobre as inevitáveis mudanças que ocorrem no mundo dos negócios, à 

habilidade que possuem para manejar e adaptar-se a essas mudanças de tal modo 

que encontrem oportunidades para inovar e desenvolver-se. Nesse papel, o gerente 

deve prever a mudança e inovar junto com este. 

A competência para conviver com as mudanças determina a habilidade 

dos gerentes em eliminar a resistência psicológica existente na sua unidade de 

trabalho a essas mudanças, bem como a sua disponibilidade para aceitar mudanças 

não planejadas e que se apresentem de imediato. 

Pelo pensamento criativo, o gerente enfrenta problemas futuros ou não 

previstos. Aqueles que o promovem sem seus subordinados têm, dentre outros 

benefícios, soluções de problemas de forma mais criativa e eficiente. 

Um dos maiores desafios que se apresentam aos gerentes para alcançar 

objetivos planejados é evitar que as mudanças os afetem. Esta competência não 

apenas contempla a identificação das mudanças que são necessárias, mas também 

o desenvolvimento de estratégias que permitam programar essas mudanças de 

maneira eficiente.  

 

4.2 - Superioridade decisória: superar competidores 

No âmbito empresarial – e especificamente na gestão de projetos - a 

tomada de decisões é a principal atividade a ser desenvolvida. Essa tarefa se 

constitui na atividade cotidiana mais difícil e arriscada, porque envolve a 

necessidade de avaliar informações e opiniões e escolher, dentre as alternativas, 

aquela que melhor se adéqua aos objetivos que são buscados pela organização. 



43 

 

Essencialmente, segundo analisa Cruz (1996, p. 81), a decisão é o 

conjunto de ações que são realizadas em um local e em momento determinado, 

tendo como base diversas informações disponíveis. Esse processo contínuo de 

conversão está baseado na retroalimentação, na qual “as informações constituem a 

entrada para a tomada de decisões, que permitem criar e controlar diversas ações 

que geram novas informações”, porque a tomada de decisões constitui um processo 

contínuo de superação dos limites internos e da própria concorrência. 

Como uma atividade que faz parte do cotidiano de todos os indivíduos, 

quase inconsciente, no âmbito empresarial a tomada de decisões em grau de 

superioridade diante dos competidores influi decisivamente sobre a eficácia e a 

eficiência das organizações. Constituindo-se na escolha de uma das possíveis 

alternativas de solução a problemas concretos, requer previamente que se detecte o 

problema e que se busque a informação interna e externa requerida, para tornar 

possível uma ação concreta. 

Uma vez que o objetivo maior de uma empresa é a busca de vantagens 

sobre os competidores, entendida como tal, a superioridade na tomada de decisões 

sobre os outros não é determinada pela sua capacidade de produção, mas pela 

capacidade demonstrada em aprender e tomar uma decisão mais rápida e acertada, 

a única vantagem competitiva que tende a ser sustentável no tempo. (CRUZ, 1996) 

Com todas as ocorrências que vêm pontuando o cenário empresarial 

contemporâneo, a urgente necessidade de que as organizações ganhem em 

eficiência, a responsabilidade de utilização racional de recursos, e tantas outras 

questões, surge a necessidade de mudar o paradigma decisório de um enfoque de 

otimização a um enfoque que envolve múltiplos critérios. 

O líder, portanto, deve atuar buscando soluções que modelem 

racionalmente a sua forma de atuar como decisor, já que o fundamental não são 

técnicas ou ferramentas, mas a busca de uma solução que reduza custos totais e 

melhore a qualidade. 
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Disso se depreende que em todas as ações da empresa é preciso elevar 

a qualidade do serviço ao cliente, em uma realidade que coloca o êxito empresarial 

vinculado aos acertos nas decisões que são tomadas diante de grandes incertezas, 

controlando as ações dos agentes do entorno para ajustar a estratégia da 

organização. 

O aporte do conhecimento e da inteligência é fundamental para que seja 

possível auferir qual é o coeficiente competitivo da organização, já que não tem 

grande importância a informação com a qual uma empresa conta, mas a 

maximização que essa empresa se mostra capaz de conseguir do potencial dessa 

informação. 

Do mesmo modo, no momento em que toma suas decisões, a 

organização poderá torná-la mais efetiva comparativamente à mesma informação, 

utilizada por outra empresa.  
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CONCLUSÃO 

 

Em um mundo a cada dia mais competitivo, somente as ideias 

estabelecem a diferenciação entre os competidores e as organizações. Essa 

diferenciação se estabelece, fundamentalmente, entre aqueles que abrem as portas 

para métodos e vias de resolução dos problemas habituais, além de facilitar o 

desenvolvimento exitoso das tarefas diárias, ampliando o universo de 

conhecimentos para compreender melhor o que ocorre ao seu redor e os que 

permanecem à margem do processo, que é irreversível. 

Com base nessa observação, conclui-se que o trabalho realizado 

demonstrou a importância de se avaliar o valor que as organizações percebem na 

gestão de projetos e os valores que devem ser potencializados para que a inovação 

prossiga otimizando essa forma de gestão, no futuro. 

Observou-se que os projetos são uma realidade presente nas 

organizações e empreendimentos desde tempos imemoriais e a inovação sempre 

acompanhou, melhorou e aperfeiçoou diversas técnicas, teorias e competências da 

gestão dos mesmos e de sua aplicação dentro das organizações. 

Numerosas técnicas empregadas atualmente são resultado da 

profissionalização da gestão de projetos, reduzindo-se consideravelmente os tempos 

de execução dos projetos e com excepcionais ganhos de qualidade e 

competitividade por parte das organizações, seus produtos e serviços. 

Nesse sentido, observa-se a necessidade de contemplar a importância 

que a liderança apresenta na gestão de projetos, visto que suas atitudes levam, 

seguramente, sendo positivas, a obter melhores resultados. 

Dessa forma, a inovação na gestão de projetos não se limita unicamente 

à melhoria e ao aperfeiçoamento de suas técnicas e ferramentas, requerendo, acima 

de tudo, um trabalho de equipe sincronizado, o que provoca a necessidade de inovar 

e desenvolver também novos métodos de organização e de trabalho, com maiores 

garantias de previsibilidade e de qualidade nos resultados. 
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A inovação na gestão de projetos, portanto, sempre se liga à inovação em 

termos de planejamento estratégico e organizacional, mas também a papéis de 

liderança adequada, que acompanhe as mudanças no mundo dos negócios e a 

imprevisibilidade dos cenários nos quais uma organização atua e possa contribuir 

para que a equipe cumpra com os objetivos propostos de maneira eficiente. 

Ainda, a gerência de projetos constantemente evolui, na medida em que 

as organizações passam a assumir que se vive em um mundo caótico e mutável, o 

que leva a considerar a necessidade de novas técnicas e ferramentas que envolvem 

gestão de equipes, análises de riscos, entorno, negociação e gestão de mudanças. 

Contudo, a mais importante conclusão é que a gerência de projetos inova 

no sentido de humanizar os papéis dos envolvidos no processo, que não mais estão 

focados em resultados e na inflexibilidade de um perfil, embora com alto grau de 

compromisso e conhecimento técnico, mas também preocupados em manter um alto 

sentido da organização como um todo. Além disso, enfoca a necessidade de 

humanização, porque o mais importante em um projeto, em qualquer organização, 

são as pessoas, responsáveis por levar adiante o projeto com êxito ou ao fracasso. 

Finalmente, a globalização é o maior motor da inovação necessária, 

fazendo com que as organizações adquiram consciência de sua magnitude e da 

necessidade de se adaptarem a ela, através de uma reestruturação contínua.  

Outros desafios enfrentados pela gerência de projetos são as exigências 

para conseguir resultados mais rápidos e com crescente qualidade, em um cenário 

onde existe alto grau de incerteza e se multiplicam os riscos. A manutenção de um 

bom ambiente na equipe, a adaptação às reorganizações e o constante aporte da 

tecnologia também se mostram fundamentais. 

Desta forma, no futuro, a gerência de projetos deverá evoluir 

desenvolvendo as ferramentas e preceitos existentes e gerando inovações 

contínuas, consolidando iniciativas, alinhando estratégias que demonstrem que o 

gestor de projetos é cada vez mais importante para as organizações. 

Ao mesmo tempo, considera-se a importância de compartilhar 

experiências e conhecimentos, manter-se atualizados em tendências, metodologias 

e padrões, para facilitar a melhoria contínua, resultado da busca consciente e 

deliberada de oportunidades de inovação e de êxito. 
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Tendo em vista a realização do trabalho de conclusão de curso sob a 

forma de monografia, sugerem-se, a seguir, temas para a continuidade de estudo: 

• Estratégias de retenção de talentos, com foco em recursos 

humanos tendo como base o PMBOK. 

• Gerenciamento de projetos de treinamento, capacitação e 

qualificação profissional em organizações. 

• O gerenciamento da comunicação em projetos e sua influência na 

definição do escopo do projeto, baseado no PMBOK. 

• Influências do ambiente em equipes de projetos. 

• Fatores críticos de sucesso em gestão de projetos. 

• A importância do processo de comunicação em gerenciamento de 

projetos. 

• Estruturas organizacionais voltadas para projetos. 
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