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RESUMO 

 

 
No mundo competitivo empresarial a gestão de projetos se tornou emergente, é 

através de um projeto que as empresas podem obter resultados e alcançar suas 
metas, todavia, neste tipo de atividade torna-se relevante uma liderança, em que a 
comunicação seja uma das habilidades mais importantes do gestor. Neste trabalho 

são descritos sobre projetos e sua gestão, liderança, e as habilidades de um gestor 
de projetos, assim, como é apresentado um estudo de caso por meio de entrevista 

com uma empresa do segmento de telecomunicações. Assim, um gestor de projetos 
deve saber trabalhar em equipe, comparti lhar informações e fazer com que os 
envolvidos nesta atividade se comprometam em prol dos resultados a serem 

obtidos.  Este estudo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, bem 
como recorre a uma entrevista com empresa do segmento de telecomunicações, 

cuja conclusão é a de que o líder tem a responsabilidade de criar e manter uma 
atmosfera onde todos se sintam livres para questionar, procurar por orientações e 
dar sugestões, ele procura incentivar a equipe a ser aberta, mas, que também saiba 

desenvolver as atividades em grupo, saiba lidar com as pressões, adapte-se às 
mudanças, seja proativo, supere os limites, enfim, uma pessoa moderada, flexível e 

equilibrado.    
 

Palavras chave: Projeto; Gestão de Projetos; Liderança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

 
In the enterprise competitive world the project management became emergent, it is 
through a project that companies can get results and reaching their goals, however, 

in this type of activity became excellent a leadership, where the communication is 
one of the abilities most important of the manager. This paper describes about  

projects and its management, leadership, and the abilities of a project manager, thus, 
as a study of case by means of interview with a company of the segment of 
telecommunications are presented. Thus, a manager of projects must know to work 

in team, to share information and make those participants involved in this activity 
compromise in favor of the results to be gotten.  This study was developed on the 

basis of research bibliographical, as well as an interview with telecommunications 
company, whose conclusion is the leader has the responsibility to create and to keep 
an atmosphere where all feel free to question, to look for orientations and giving 

suggestions, he looks for stimulating  the team to be opened, but, he knows to 
develop the activities in group, he knows to deal with the pressures, adapted it the 

changes, either proactive, surpasses the limits, at last, a moderate, flexible and 
balanced person. 
 

 
Keywords: Project; Project Management; Leadership. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo competitivo empresarial, o sucesso depende de pessoas que possam 

criar e trazer resultados dentro dos prazos e do orçamento, e é através de um 

projeto inovador que as organizações têm a oportunidade de crescer. 

 

Há segundo Meredith (2011, p. vii) “um rápido aumento do número de empresas que 

utilizam projetos como meio preferido para a obtenção de quase tudo que 

empreenderam”. 

 

Ou seja, através da gestão de projetos as organizações aperfeiçoam suas 

habilidades, e este tipo de gestão se tornou emergente na medida em que houve 

uma evolução de mercados competitivos para a produção e consumo de bens e 

serviços. 

 

Num projeto estão envolvidos resultados ou metas a serem alcançados, 

desempenho, prazo e custo, enfim, recursos que promovam o seu sucesso, daí a 

necessidade de uma liderança, pois, uma gestão de projetos bem-sucedida exige 

planejamento e coordenação. 

 

No entanto, uma coordenação de um projeto está diretamente ligado ao estilo de 

uma liderança já que os fatores humanos possuem um peso neste tipo de atividade, 

assim, segundo Lima (2009, p. 9) “a capacidade de se comunicar de maneira 

eficiente talvez seja a habilidade mais importante de um gerente de projeto”. 

 

Do exposto, este estudo levanta o seguinte problema: Quais habilidades são 

necessárias na gestão de projetos de uma empresa em telecomunicações?  

 

Para responder ao problema levantado, a priori se tem a seguinte hipótese, a 

comunicação está nessas habilidades, pois, as informações de um projeto devem 

ser transmitidas adequadamente, da mesma forma a resolução de conflitos que 

facilita a condução dos projetos, uma vez que o gestor deve somar as diferenças e 

obter um resultado maior e mais completo dos que os aspectos comuns às posições 
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conflitantes, e maturidade em situações delicadas e/ou inesperadas para analisar 

friamente todos os lados da situação que se apresenta e aí então gerar alternativas 

de solução.  

 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo geral apresentar a liderança em 

projetos em uma empresa de telecomunicações, um caso bem sucedido de uma 

organização deste segmento em que o líder teve um papel fundamental no sucesso 

do negócio, e que as pessoas envolvidas em sua execução tinham capacitação 

adequada para as atividades designadas.  

 

E como objetivo específico, o trabalho visa discorrer a respeito de projetos, de 

liderança e das habilidades de um gestor de projetos. 

 

De outro lado, este estudo se justifica pelo fato de o sucesso de um projeto 

depender de pessoas, em que a liderança induz outros a agirem em direção a um 

objetivo comum, e seu papel só pode ser desempenhado quando existe 

relacionamento com os demais agentes do projeto, e que compartilham da mesma 

meta, assim, a liderança influi de tal forma que traz benefícios a todos os envolvidos 

bem como em resultados positivos ao sucesso da organização. 

  

Em outras palavras, para tornar a força do grupo construtiva, a liderança se equipa 

de sua habilidade em gerar objetivos compartilhados que sejam de cooperação, 

conseguindo que cada um se comprometa em prol dos resultados a serem 

alcançados.   

 

Para o desenvolvimento deste trabalho é utilizado o método teórico com base em 

pesquisa bibliográfica, sendo, portanto, um trabalho exploratório em fontes 

secundárias, ou seja, livros e artigos que tratam sobre projetos, gestão de projetos, e 

liderança, bem como recorre a uma empresa do segmento de telecomunicações em 

que apresenta um estudo de caso a respeito da liderança de projetos, utilizando-se 

aqui de uma entrevista com o gestor da empresa. 

 

Assim, o presente estudo encontra-se estruturado da seguinte maneira: 

a) uma introdução que provê uma ideia geral do tema abordado; 
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b) o primeiro capítulo em que se descreve sobre projetos e gestão de projetos;  

c) o segundo capítulo em que é elucidado sobre liderança, considerando-se aqui 

sua importância e seus esti los;  

d) em seguida o terceiro capítulo no qual são explicados sobre as habilidades de 

um gestor de projetos; 

e) posteriormente o quarto capítulo, que considera o estudo de caso em uma 

empresa de telecomunicação, em que são demonstrados a metodologia 

praticada, a apresentação da empresa, e um projeto de sucesso aplicado neste 

estudo; 

f) e, finalmente a conclusão que fornece um fechamento a respeito deste estudo. 
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Capítulo 1 – PROJETOS 

 

 

1.1 Conceito 

 

 

O projeto pode ser conceituado como um empreendimento com objetivo bem 

definido, no qual recursos são consumidos, cuja operação há o envolvimento de 

prazos, custos e qualidade. 

 

Conforme Kerzner (2006, p.15) projetos são “em geral considerados atividades 

exclusivas em uma empresa”. 

 

Embora, uma empresa qualquer possa gerir atividades repetitivas com base em 

seus históricos, o desafio está em gerenciar atividades inovadoras, pois, no mundo 

atual, os projetos são cada vez maiores e complexos. 

 

De outro lado, há quem entenda que um projeto e uma atividade multifuncional, isto 

porque o gestor de projetos tem-se tornado um integrador.  

 

Bruce (2001, p. 6) explica que o projeto “é uma série de atividade objetivando certos 

resultados, dentro de um orçamento e de um cronograma ”.  

 

Segundo o PMBoK apud Lima (2009, p.1), o projeto é definido como sendo “um 

esforço temporário, com início e términos definidos, empreendido para criar um 

produto ou serviço único e elaborado progressivamente”. 

 

Ponder (2010, p. 91) também menciona que um projeto “é uma realização única que 

tem um início e um final distintos, um orçamento separado e o objetivo de produzir 

um produto, serviço ou evento específico, de acordo com determinados padrões”. 

 

No entanto, mesmo que o produto ou serviço venha a ser parecido com anteriores, 

sempre existem diferenças, além do que, num projeto o planejamento deve ser 

minucioso, detalhado e extremamente documentado, e assim mesmo, sempre 
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haverá necessidade de um planejamento adicional para tratar de aspectos que não 

foram detalhados ou ainda deve contemplar as mudanças que por ventura venham a 

acontecer. 

 

Maximiano (2008, p.27) também entende que o “projeto é uma seqüência de 

atividades temporárias que tem o objetivo de fornecer um produto”. 

 

Ponder (2010, p. 91) menciona que, 

os projetos diferem de suas responsabilidades usuais diárias porque são 
empreendimentos únicos, e não repetitivos como seus deveres habituais;  

exigem apoio interdepartamental consideravelmente maior, ao contrário do 
grau de autonomia departamental que existe normalmente; e são divididos 
em seções específicas, seqüenciadas e avaliadas independentemente, ao 

contrário das tarefas na ordenadas que ocorrem diariamente. 
 

Nas operações dos projetos sempre existem pessoas que irão realizá-lo, há 

restrições devido aos recursos limitados, mas de alguma maneira são planejados, 

executados e controlados, e o prazo que é considerado um parâmetro valioso, já 

que esta variável na execução do projeto se faz necessária na rotina operacional. 

 

De outro lado, a necessidade estratégica representa um dos motivos pelos quais as 

organizações são levadas a empreender projetos, seja para aumentar a participação 

no mercado, gerar caixa, diminuir a obsolescência tecnológica, diminuir custos 

operacionais ou responder algum tipo de ameaçada concorrência.  

 

Em outras palavras, a natureza estratégica dos projetos possui objetivo e metas bem 

definidas, pois, a clareza é que faz com se alcance o sucesso do negócio, e é papel 

do patrocinador daquela atividade estabelecer e garantir a sua estabilidade ao longo 

de seu ciclo de vida. 

 

Bruce (2001, p. 7) aponta algumas características básicas de um projeto, conforme o 

quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 – Características Básicas de um projeto 

CARACTERÍSTICAS PONTOS A DESTACARA 

INÍCIO E FIM DEFINIDOS 
Qualquer projeto tem fases claras de 
começo e de encerramento 

Alguns projetos são repetidos várias vezes mas não 
são processo, pois têm pontos claros de início e fim.  
O trabalho de rotina distingue-se dos projetos por ser 

recorrente e não ter um fim claro de processo.  

PLANO ORGANIZADO 
Uma abordagem planejada, metódica, é 
usada para que se atinjam os objetivos 

do projeto.  

O bom planejamento assegura que o projeto fique 
pronto no prazo e dentro do orçamento, com 
resultados esperados. 

Um plano eficiente oferece um modelo que guia o 
projeto e detalha o trabalho que precisa ser feito.  

RECURSOS PRÓPRIOS 
O projeto conta com recursos 

especialmente alocados a ele, como 
tempo, pessoal e verba. 

Alguns projetos são feitos fora da rotina normal e 
outros dentro dela, mas todos exigem recursos 

próprios. 
Trabalhar com recursos com os quais se concorda é 
vital para o sucesso.  

EQUIPE 

Usualmente o projeto exige uma equipe 
capaz de levar a termo o trabalho 
proposto.  

A equipe de projeto assume a responsabilidade e 

gosta de seu trabalho; ao mesmo tempo, contribui 
para o sucesso da empresa como um todo.  
Projetos oferecem novos desafios e experiências para 

a equipe.  
 

METAS ESTABELECIDAS 
Os projetos trazem resultados em termos 

de qualidade e/ou de desempenho 

Muitas vezes um projeto resulta em novo modo de 
trabalhar ou gera algo que anteriormente não existia. 

Os objetivos devem ser identificados para todas as 
pessoas envolvidas no projeto.  

Fonte: Bruce (2001, p. 7) 

 

Meredith (2011, p. 6) esclarece que “um projeto é normalmente uma atividade 

periódica com um conjunto bem-definido de almejados resultados finais. Ele pode 

ser dividido em subtarefas que precisam ser realizadas a fim de atingir as metas do 

projeto”. 

 

Bruce (2001, p. 6) também demonstra que “um projeto tem pontos claros de início e 

fim, uma séria de atividades entre eles e um conjunto definido de objetivos”.  

   

Assim, um gerente de projeto deve avaliar os impactos no prazo, custos,  e riscos, 

cabendo-lhe a comunicação àquele que patrocinará o projeto, que por sua vez 

analisará e deliberará sua implementação. 

     

De acordo com o PMBOK (2008, p. 5),  

a natureza temporária de um projeto indica um início e um término 

definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos 
ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser 
atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais  

necessário. 
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Outro aspecto importante de um projeto são as partes interessadas que são as 

pessoas, as áreas, as organizações ou comunidades que afetam positiva ou 

negativamente na execução do projeto. 

 

Segundo Lima (2009, p. 4) as principais partes interessadas num projeto, se 

encontram no quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Principais partes interessadas 

Gerente do projeto Pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto. Pode também ser 
chamado de coordenador ou líder dependendo da estrutura 

organizacional e do nível de autoridade.  

Patrocinador Pessoa ou grupo, dentro ou fora da organização executora, que fornece 
apoio institucional, político e/ou recursos financeiros para que o projeto 
possa acontecer. Sem patrocinador, um projeto é pouco mais que um 

sonho 

Cliente Pessoa, área, organização ou comunidade que utilizará o produto ou 
serviço do projeto.  

Membros da equipe Pessoas que compõem a equipe do projeto. Não são apenas aquelas 
ligadas hierarquicamente ao gerente, são também os níveis hierárquicos 

superiores. Estes últimos possuem grande influência sobre a condução 
do projeto.  

Organização 
executora 

Empresa ou organização em que o projeto está sendo empreendido.  

Comunidade Grupo de pessoas externas ao projeto. Mais frequentes (e não restritos) 

aos projetos governamentais. 
Fonte: Lima (2009, p. 4) 

 

Bruce (2001, p. 8) também aborda a respeito dos papéis principais num projeto, que 

segundo ele “envolve ampla gama de pessoas com diferentes habilidades e 

experiências. Mas existem muitos papéis básicos comuns a todos os projetos. É 

importante conhecer as funções que esses profissionais devem desempenhar”. 

 

Assim, um gerente de um projeto tem a incumbência de desenvolvê -lo 

integralmente, porém, este profissional só terá êxito se criar boas relações com os 

outros agentes, entre eles o patrocinador, que pode ser até mesmo seu superior e 

que lhe apoiará financeiramente ou moralmente; membros-chave da equipe, cuja 

responsabilidade em fazer com que o projeto tenha sucesso; membros de tempo 

parcial que contribuem com o plano; e especialistas e consultores. 
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Igualmente, os interessados que são aqueles que são afetados pelo resultado do 

projeto, como os clientes, os fornecedores ou ainda executores de outros 

departamentos da empresa. 

 

Consequentemente torna-se importante o envolvimento dos interessados, porém, 

mesmo entre esses há os que não são tão importantes, daí a necessidade de 

identificá-los, ou seja, os que podem ter efeito significativo no projeto e, ao 

desenvolver o plano, deve-se pensar na regularidade com que deve consultá-los.  

 

Bruce (2001, p. 8) fornece algumas dicas de envolver os interessados no projeto, 

dentre elas a de “estabelecer forte alianças com os que controlam os recursos, e 

verificar se cada um dos interessados entende a razão de seu envolvimento no 

projeto e o impacto que este exercerá sobre eles”.  

  

Assim, na obtenção de resultados desejados um projeto deve ter metas definidas e 

aceitas por todos, isto é, uma equipe empenhada e um plano de ação viável, 

adaptável a mudanças. 

 

Conforme o PMBOK (2008, p.06), “o gerenciamento de projetos é aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

atender aos seus requisitos”. 

 

Neste sentido, entende-se que o gerenciamento de um projeto tem a ver com a 

liderança do gerenciamento das atividades de um projeto, em que o gestor age por 

todo o seu tempo de duração, procurando assim alcançar as metas propostas 

inicialmente, de tal forma que obedeça ao planejado anteriormente. 

 

 

1.2 Gestão de Projetos 

 

 

A fim de assegurar o sucesso de um projeto, no passado, a preocupação voltava-se 

para alocação de pessoas competentes, todavia, apesar deste pensamento ser 

importante, atualmente, além deste recurso a planejamento e gerenciamento torna-
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se vital que se tenha procedimentos, processos, políticas e ferramentas mais 

formalizadas. 

 

A gestão de projetos, segundo Kerzner (2006, p.15) pode ser definida como “o 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de 

forma a atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto”.  

 

Através desta definição denota-se o quão importante tornou-se uma gestão de 

projetos, em que as empresas se preocupam com o futuro e o presente de seus 

empreendimentos. 

 

Pois, segundo Bruce (2001, p. 7), “no competitivo ambiente empresarial de hoje, é 

essencial reagir com rapidez e flexibilidade às demandas dos clientes”  

 

Ou seja, a gestão de projetos deve se adequar ao atual ambiente empresarial, e 

solucionar problemas que obrigam as organizações a mudarem rapidamente, por 

isso, surgiram novas formas de gerenciamento que adotaram o modelo sistêmico ou 

por processo. 

 

Para Ponder (2010, p. 92) “gerenciar projetos evolve utilizar suas habilidades, as 

habilidades da equipe, e princípios e métodos estabelecidos par conduzir com 

eficiência uma série de atividades até o final”. 

 

Um aspecto interessante da gestão de projetos, para que o mesmo seja bem-

sucedido, está no fato deste exigir planejamento e coordenação, consequentemente, 

esta administração deve ser no formato horizontal, em que o trabalho é organizado 

por diversos grupos funcionais que estão sempre interagindo, o que possibilita uma 

melhoria na coordenação e comunicação entre todos os participantes. 

 

A este respeito Kerzner (2006, p. 16) informa que “o fluxo horizontal de trabalho 

acarreta produtividade, eficiência e eficácia”. 

 

Em geral o fluxo horizontal de trabalho costuma ser mais lucrativo, e quando os 

gerentes são chamados para este tipo de atividade, eles aprendem e entendem as 



17 

 

operações de outras unidades funcionais e como ocorre o interrelacionamento entre 

elas, o que lhes possibilita o desenvolvimento de futuros administradores gerais que 

possuem um entendimento total das operações. 

 

Kezner (2006, p. 18) informa que, “atualmente a gestão de projetos é exaltada pelas 

áreas de Marketing, de Engenharia e Produção, e não mais apenas pelo 

departamento de projetos”.  

 

A gestão de projetos também propicia aos profissionais envolvidos a capacidade de 

eles tomarem decisões globais.  

 

Por outro lado, a implantação da gerência de projetos tem como base a cultura da 

organização, além disto, este tipo de ambiente reconhece a importância da gerência 

de projetos e seu impacto na lucratividade da empresa. 

 

Assim, conforme Kezner (2006, p. 21) explica, “uma empresa que pretende alcançar 

excelência em gestão de projetos necessariamente terá de desenvolver um 

processo de implantação bem-sucedido”.  

 

Para Bruce (2001, p. 7), “o gerenciamento de projeto permite focar prioridades, 

monitorar desempenhos, superar dificuldades e adaptar-se às mudanças”. 

 

Os gerentes de projetos são assim chamados após a conclusão do planejamento do 

projeto, encarregados da supervisão da implantação ou execução deste, eles são 

responsáveis de levar o projeto adiante, assim como são responsáveis pelos 

resultados.  

 

Segundo Meredith (2011, p. 3)  

enquanto estiver administrando os intercâmbios, espera-se que o gerente 
de projeto integre todos os aspectos do projeto, garantindo que o 

conhecimento adequado e os recursos estão disponíveis quando e onde 
necessários e, acima de tudo, assegurando que todos os resultados 
esperados sejam produzidos de maneira efetiva quanto ao prazo e custo.  
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Pois, os gerentes de projetos se defrontam com problemas complexos, além disto, 

há um crescimento de empresas orientadas por projetos, e que contribuem para a 

sua gestão. 
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Capítulo 2 – LIDERANÇA 

 

 

2.1  A importância da liderança  

 

 

Em épocas distantes já havia interesse naquelas pessoas que se destacava em 

relação a outros indivíduos, e tal fato sempre despertou preocupação, pois, isto 

despertava na maioria o desejo de se tornarem bons líderes. 

 

Para Chiavenato (2005, p. 182) “cada pessoa é única e ímpar. Ao constituírem uma 

equipe de trabalho, as pessoas se destacam pelas diferenças individuais. Para que 

as pessoas possam trabalhar satisfatoriamente em equipe, elas precisam de 

liderança”. 

  

A liderança tornou-se um assunto comum, isto porque ela incita certo fascínio, e 

também complexidade por envolver diversos aspectos que devem ser levados em 

consideração.  

 

Para Carnegie (2002, p. 24) “a liderança ajuda as pessoas a realizar o que são 

capazes de fazer, a formular uma visão de futuro, encorajar, treinar, estabelecer, e 

manter relacionamentos bem-sucedidos” 

 

A liderança transformou-se no principal foco de atenção às organizações, e nos 

processos organizacionais, devido ao fato de os líderes deterem a chave da eficácia 

organizacional. 

 

Assim, segundo Bergamini (2006, p. 20), “a partir do pós-guerra e seus efeitos no 

mundo todo, o homem percebeu-se diante do desafio de descobrir, formar ou 

mesmo forjar líderes eficazes”. 

 

Daí em diante, as empresas passam a valorizar situações em que uti lizam o 

potencial de seus colaboradores, e perceberam a necessidade de ter bons líderes, 
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ou seja, em possuir dirigentes competentes que pudessem liderar pessoas, porém, 

isto representa um grande desafio e oportunidade. 

 

Ponder (2010, p. 17) informa que, “a liderança é a capacidade de conseguir a 

realização das coisas certas na hora certa, com a assistência de outras pessoas”.  

 

O que se espera dos líderes são seus recursos pessoais e sensibilidade para que 

eles motivem as pessoas a buscarem sua própria excelência, competências que ao 

serem usadas com eficácia provê ao líder credibilidade para se impor, ou que não há 

necessidade de sua autoridade formal. 

 

Segundo Chiavenato (2005, p. 182), “as principais habilidades e ferramentas 

gerenciais quase sempre se resumem em uma característica básica e fundamental: 

a liderança”. 

 

Na concepção de Gramigna (2007, p. 71) “a liderança representa a capacidade para 

catalisar os esforços grupais de forma a atingir ou superar os objetivos 

organizacionais, estabelecendo um clima motivador, formando parcerias e 

estimulando o desenvolvimento da equipe”.  

 

A importância de um líder e seu valor se faz sentir em todas as direções nas 

organizações, sua presença causa efeitos positivos na empresa, além de que, esta 

pessoa não se preocupa somente consigo, mas, com o futuro da empresa, e por isto 

mesmo contrata trabalhadores que possuem a capacidade de supri-lo, se necessário 

for. 

 

Na visão de Ponder (2010, p. 19), “os líderes sentem-se à vontade em desafiar os 

métodos tradicionais de dirigir uma organização, motivando seus funcionários 

departamentos a continuar se movendo em apoio objetivos organizacionais, e a 

liderarem o ambiente de negócios em mudança”. 

 

Segundo Bergamini (2006, p. 38) “a liderança propõe que o líder, posicionado onde 

quer que esteja, precisa ter a habilidade de engajar seus seguidores a confrontar-se 

com o inesperado”. 
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Assim, devido as constantes transformações do cenário econômico mundial e a 

própria globalização demanda que alguém interprete com sensibilidade o que está 

ocorrendo e indique novas direções a seguir. 

  

Para Limongi-França e Arellano (2002, p. 260), “o líder é antes de tudo, um 

catalisador de talentos na formação de novas competências e garantia de resultados 

em processos competitivos de mercados e ambientes econômicos globalizados”.  

 

Ou como afirma Bergamini (2006, p. 38) “a liderança verdadeiramente eficaz é, no 

geral, exercida naturalmente. O seguidor espera que o líder ofereça as diretrizes a 

serem assumidas e sinalize a direção a ser seguida”.  

 

A liderança agrega valor à empresa, assim, na atualidade cada funcionário tem a 

responsabilidade pela excelência da companhia em sua área e pode contribuir para 

a competitividade, o que se procura nos dias atuais é um diferencial positivo com 

relação a demais organizações, e o líder aqui se torna a peça-chave. 

 

Para Gramigna (2007, p. 72),  

a função da liderança nas organizações ultrapassou o espaço dos cargos 
de chefia Hoje os diversos profissionais têm a chance de exercer essa 

competência na liderança de projetos, de contas de clientes, de grupos -
tarefa e nos diversos blocos de negócios internos. A capacidade de 
liderança é um forte componente de excelência no ambiente empresarial.  

 

Neste sentido, o líder deve estar presente em todos os níveis hierárquicos da 

empresa e em todas as áreas de atuação, daí decorre a sobrevivência e o sucesso 

da empresa, portão, ao lidar com pessoas, a principal habilidade e ferramenta 

gerencial que emerge é a liderança. 

 

Na concepção de Chiavenato (2005, p. 185), “para ser bem-sucedido, o líder deve 

saber lidar com aspectos relativos à motivação, comunicação, as relações 

interpessoais, ao trabalho em equipe e à dinâmica do grupo”. 

 

Ponder (2010, p. 19) a este respeito explica que: “os líderes concentram-se em 

áreas como identificação de problemas, gerenciamento de mudanças nos ambientes 
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interno e externo, estruturação da organização e motivação dos grupos para atingir 

seus objetivos”. 

 

Segundo Bergamini (2006, p. 141) “não há dúvida de que conseguir seguidores que 

voluntariamente desconsiderem seus interesses pessoais para abraçarem os da 

organização requer remarcável habilidade em dirigir pessoas” .  

 

O entendimento é de que, a importância da liderança está associada a estímulos ou 

incentivos que motivem as pessoas a realizarem a missão, a visão e os objetivos 

empresariais, cujas funções do líder devem ser as de estar atento a mudanças e 

contribuir para a formação de valores e crenças organizacionais que satisfaçam as 

pessoas, mas que também sejam hábeis para esclarecer e solucionar problemas.  

 

 

2.2  Estilos de liderança  

 

 

O estilo de liderança está diretamente ligado com o tipo de comportamento que o 

líder demonstra, assim, segundo White e Lippit apud Chiavenato (2005, p. 186) 

apontam três estilos básicos de liderança: a autocrática, a liberal (laissez-faire) e a 

democrática (ver tabela 3).  

 

Para Ponder (2010, p. 25) “o estilo de liderança de uma pessoa afeta a satisfação do 

funcionário no emprego, embora os efeitos variem entre funcionários”. 

 

Isto quer dizer que quando o funcionário se sente satisfeito isto fará com que ele se 

sinta encorajado à lealdade, ao trabalho em equipe e ao comparti lhamento dos 

objetivos do líder, o que levará a organização a níveis altos de produtividade pessoal 

e organizacional. 

 

Assim, por exemplo, líderes democráticos enfocam em seus seguidores pois sentem 

que o bem-estar de sua equipe é de grande relevância, como são acessíveis, 

orientados para relacionamentos, eles respeitam os sentimentos dos outros, ou seja, 
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eles acreditam que a execução das tarefas será melhor se as necessidades dos 

seguidores forem consideradas. 

 

Todavia, nos autocratas, a preocupação se dá com as tarefas de sua 

responsabilidade, seu enfoque está no trabalho, ou seja, eles se utilizam de sua 

posição para prescrever soluções e fazer os outros seguirem. 

 

A seguir o quadro 3 apresenta as características dos estilos de liderança: 

autocrática; liberal; e democrática. 

 

Quadro 3 - Estilos de liderança: autocrática; liberal; e democrática 

 Liderança 
autocrática 

Liderança  
liberal 

Liderança 
democrática 

Tomada de decisões  Apenas o líder decide 

e fixa as diretrizes, se 
qualquer participação 
do grupo 

Total liberdade para a 

tomada de decisões 
grupais ou individuais, 
com participação 

mínima do líder 

As diretrizes ao 

debatidas e decididas 
pelo grupo que é 
estimulado e assistido 

pelo líder.  

Programação dos 
trabalhos  

O líder determina 
providências para a 
execução das tarefas, 

uma por vez, na 
medida em que são 
necessárias e de modo 

imprevisível para o 
grupo 

A participação do líder 
no debate é limitada,  
apresentando apenas 

alternativas ao grupo,  
esclarecendo que 
poderia fornecer 

informações desde que 
solicitadas  

O próprio grupo 
esboça providência e 
técnicas para atingir o 

alvo com o 
aconselhamento 
técnico do líder. A 

tarefas ganham novos 
contornos com os 
debates. 

Divisão do trabalho O líder determina qual 

a tarefa que cada um 
deverá executar e qual 
seu companheiro de 

trabalho 

Tanto a divisão das 

tarefas como a escolha 
dos colegas ficam por 
conta do grupo.  

Absoluta falta de 
participação do líder.  

A divisão das tarefas 

fica a critério do grupo 
e cada membro tem 
liberdade de escolher 

seus próprios colegas  

Participação do líder O líder é pessoal e 
dominador nos elogios 

e nas críticas ao 
trabalho de cada um 

O ler faz nenhuma 
tentativa de avaliar ou 

regular o curso das 
coisas. Faz apenas 
comentários quando 

perguntado 

O líder procura ser um 
membro normal do 

grupo. É objetivo e 
estimula com fatos, 
elogios o críticas. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 187) 

 

Destes três tipos de liderança, a democrática se destaca por ser comunicativa, 

encorajar a participação das pessoas por se preocupar com as suas tarefas, pois, a 

autocrática coloca ênfase no líder, ao passo que a liberal o faz em seus 

subordinados, em realidade, estes estilos são de acordo com a situação, ou seja, 

com as pessoas e a tarefa a ser executada, ou ainda o líder manda tanto cumprir 
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ordens como sugere aos liderados que eles realizem as tarefas, e também consulta 

aos subordinados antes da tomada de decisão. 

  

Isto quer dizer que o líder pode se utilizar destes estilos de liderança, porém, a 

dificuldade está em saber quando aplicar determinado estilo e de que maneira as 

tarefas devem ser desenvolvidas. 

 

Gil (2001, p.221), explica que, “as primeiras tentativas de compreender a liderança 

procuraram vinculá-la a disposições inatas, conhecida como a teoria das 

características dos grandes homens, tal teoria procurava identificar as características 

que diferenciavam grandes homens das massas”. 

 

Outro estilo de liderança é aquela cujo enfoque se encontra na tarefa ou nas 

pessoas, a diferença entre uma e outra está no fato de que, o primeiro estilo se 

preocupa somente com a execução da tarefa e com seus resultados, ou seja, com o 

trabalho, para assim conseguir com que as coisas sejam realizadas conforme os 

métodos preestabelecidos e com os recursos disponíveis. 

 

Conforme Ponder (2010, p. 26) “os melhores líderes preocupam-se tanto com o 

relacionamento com pessoas quanto com as tarefas pelas quais são responsá veis, 

porque, em geral, as tarefas são executadas mais efetivamente quando os fatores 

humanos são considerados”. 

 

Segundo Bruce (2001, p. 39), “os líderes exercem a autoridade, transformam planos 

em ações e sabem motivar os comandados, bem como variam o esti lo de liderança 

segundo as circunstâncias”. 

 

Segundo Megginson, Mosley e Pietri Jr (1998, p. 378), “de acordo com a teoria dos 

traços, os líderes tem certos traços ou características que os fazem sobressair dos 

seguidores 

 

De outro lado, a liderança centrada nas pessoas tem como ênfase as pessoas, cuja 

preocupação é o de fazer com que os subordinados sejam atuantes e participem nas 
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decisões, este estilo ajuda aos trabalhadores a se preocuparem mais com as metas 

do que com os métodos. 

 

Assim, em áreas com baixa eficiência, a liderança era norteada para tarefa, porém, 

quando os subordinados são pressionados, suas atitudes são desfavoráveis, em 

curo prazo, pode até haver a promoção de bons resultados, entretanto, a médio e 

longo prazo a liderança com ênfase na tarefa incita insatisfação das pessoas. 

 

Outro estilo de liderança é o que expõe uma abordagem situacional, ou seja, um 

conjunto de padrões de comportamento em que o líder escolhe suas relações com 

os subordinados, no entanto cada tipo de comportamento tem a ver com o grau de 

autoridade do líder e o grau de liberdade disponível para os subordinados na tomada 

de decisões.  

 

Kerzner (2006, p. 469) informa que, “a partir do momento e que a gestão de projetos 

começou a priorizar a gestão comportamental em vez da gestão técnica, a liderança 

situacional também passou a merecer maior atenção”.  

 

Para Ponder (2010, p. 31),  

a maioria dos líderes adota um abordagem situacional e usa diferentes 

estilos em diferentes condições, dependendo da urgência e da natureza da 
tarefa, da experiência e das expectativas dos funcionários, e do grau de 
confiança e entrosamento no relacionamento do trabalho.  

 

Este tipo de abordagem situacional pode ser vista assim: quando as tarefas são 

rotineiras e repetitivas, a liderança se realiza com base de controles do líder; um 

líder pode assumir diferentes padrões de liderança se adaptando aos subordinados; 

ou ainda, o líder pode ter diferentes padrões de liderança ao longo do tempo, 

conforme a situação envolvida. 

 

Bruce (2001, p.44) elenca alguns estilos de liderança e seus usos, conforme no 

quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 – Estilos de liderança e seus usos 

Estilo de liderança Quando usar 

Ditatorial  
Tomar decisões sozinho, assumir 

riscos, ser autocrático e controlador 

Este estilo pode ser adequado se o 
projeto enfrentar uma crise e não houver 

tempo para consultas. 
Como desestimula o trabalho em equipe, 
só deve ser usado como última 

alternativa. 

Analítico 
Reunir fatos, observar e analisar antes 
de chegar às decisões 

Esse estilo, que exige grande habilidade 
analítica, pode ser usado quando um 
projeto estiver sob pressão o ameaça. As 

decisões certas precisam ser tomadas 
rapidamente.  

Buscador de opiniões 
Pedir à equipe opiniões nas quais 

fundamentar as decisões.  

Use este estilo para criar confiança na 
equipe e mostrar que valoriza as opiniões 

alheias, bem como para impressionar os 
interessados, que gostam de ser 
consultados. 

Democrático 

Incentivar a participação da equipe e 
envolvê-la na tomada de decisões 

Esse é um estilo essencial, que deve ser 

utilizado regularmente para valorizar os 
membros da equipe e ajudar a fortalecer 
o envolvimento de cada um deles com o 

projeto.  
           Fonte: Bruce (2001, p. 44) 

 

Há que se mencionar o estilo de liderança transacional, que Megginson, Molsey, 

Pietri Jr. (1998, p. 395) explicam que, “é o líder que identifica padrões de 

desempenho, reconhece os tipos de recompensas que os empregados quere, e daí 

age de maneira a que essas recompensas sejam recebidas se os padrões de 

desempenho forem atingidos”. 

 

De outro lado, Fiedler apud Chiavenato (2005, p. 193) “desenvolveu o modelo 

contingencial de liderança eficaz a partir da ideia de que não existe um esti lo único e 

melhor de liderança e que seja válido para toda e qualquer situação”.  

 

No modelo de Fiedler apud Maximiano (2002, p.320) “as situações que os líderes 

enfrentam podem ser avaliadas em termos de três características: as relações entre 

o líder e os seguidores; o grau de estruturação da tarefa e o poder de posição.”  

 

Segundo Robbins (2005, p.309) “este modelo de liderança propõe que a eficácia do 

desempenho do grupo depende da adequação entre o estilo do líder e quanto de 

controle a situação proporciona a ele”. 
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Conforme Limongi-França e Arellano (2002, p. 265), “o enfoque contingencial tem  

forte ressonância nas práticas organizacionais, pois, define liderança como o 

resultado de um conjunto de variáveis que, sozinhas, poderiam não ser suficientes 

para o exercício do papel do líder”. 

 

Assim, o modelo contingencial contempla três tipos fatores situacionais: poder de 

posição do líder; estrutura da tarefa; e relações líder-membros. Tais fatores quando 

combinados geram diferentes graus de favorabilidade situacional para que o líder 

tenha bons resultados. 

 

Neste caso, segundo Bergamini (2006, p 148) “aquilo que é considerado tanto como 

ambiente interno como externo pode influenciar significativamente a eficácia do líder, 

isto é, há situações em que ela será mais facilmente atingida do em outras”.  

 

Todavia, quando as variáveis situacionais são desfavoráveis ou muito favoráveis o 

estilo de liderança seria aquele voltado para tarefas, assim, aquele direcionado às 

pessoas seria mais eficaz e mais indicado. 

 

Limongi-França e Arellano (2002, p. 264) dizem que: “nas teorias de enfoque 

situacional ou contingencial, a liderança é um fenômeno de que depende, 

conjuntamente, do líder, dos seguidores e da situação”.  

 

Para Goleman (2001, p. 61) existem seis estilos de liderança: coercitivo, confiável, 

agregador, democrático, agressivo e conselheiro. 

 

No entanto, os líderes apresentam diversas maneiras de gerir uma equipe, há os 

que são reprimidos e analíticos e outros carismáticos e decididos, porém, há os que 

demandam por lideranças diferentes.  

 

Segundo Goleman (2001, p. 61) “os líderes eficazes são parecidos sob um aspecto 

fundamental: todos eles têm um alto grau de inteligência emocional”.  

 

Na visão de Limongi-França e Arellano (2002, p. 267) “a inteligência emocional tem 

sido um conceito importantíssimo no desenvolvimento da habilidade de convivência 
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social, pois, é a capacidade de a pessoa intuir através de sentimentos, emoções e 

sensibilidade social”. 

 

Este estilo de liderança que se utiliza da inteligência emocional representa uma 

condição essencial, particularmente, em níveis elevados de uma organização, seu 

significado está relacionado em a pessoa entender bem sua própria constituição 

emocional e a das outras pessoas para norteá-las em direção aos objetivos da 

empresa. 

 

Isto quer dizer que aqueles que dominam suas emoções seguem adiante com as 

mudanças, e não se deixam abater, ou seja, uma habilidade de gerir de modo eficaz 

a própria pessoa e os seus relacionamentos. 

 

Em outras palavras, a inteligência emocional pode ser traduzida como sendo a 

capacidade de compreensão do universo de cada um e seu modo de perceber a 

realidade em que vive, os valores que possui, o grau de motivação que o impulsiona 

e o tipo de comprometimento estabelecido com o trabalho e a organização.  

 

Robbins (2005, p.322) levanta outros aspectos contemporâneos sobre a liderança,  

um deles trata da inteligência emocional e liderança, pois, os líderes 

precisam de inteligência básica e conhecimentos relevantes para o trabalho,  
assim, componentes como: autoconsciência, autogerenciamento,  
automotivação, empatia e habilidades sociais; permitem ao indivíduo tornar -

se uma estrela do desempenho [...] A inteligência emocional tem 
demonstrado estar positivamente relacionada, em todos os níveis, com o 
desempenho no trabalho, mas parece ser mais relevante nas funções que 

demandam um alto grau de interação social. Evidentemente, é disso que se 
trata a liderança. 

 

Uma liderança eficaz é realizada através de uma inteligência emocional, pois, isto é 

cada vez mais comum no contexto das equipes, que os líderes fazem o elo com os 

componentes externos, eles solucionam problemas, administram conflitos, treinam, 

assim como, definem os papéis e as expectativas, ensinam, apóiam, torcem e fazem 

o necessário para ajudar os membros a melhorar seu desempenho no trabalho 

(ROBBINS, 2005). 

 



29 

 

A inteligência emocional se compõe de alguns elementos, que se encontram 

sintetizados no quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 5 – Componentes da inteligência emocional 

Componentes Definição Caracterização 

Autoconsciência Habilidade de reconhecer e 
entende seu temperamento, 
sãs emoções e iniciativas, 

assim como seus efeitos sobre 
as outras pessoas 

Autoconfiança 
Auto-avaliação realista 
Sensor de humor a respeito dos 

próprios defeitos  

Autodisciplina 
 

Habilidade de controlar o 
direcionar impulsos e 

temperamentos desordenados  
Propensão a pensar antes de 
agir 

Confiança e inteligência 
Conforto com a incerteza 

Sinceridade para mudança 
 

Motivação Paixão pelo t rabalho que vai 

além do dinheiro ou posição 
Propensão a perseguir metas 
com energia e persistência 

Motivação para fazer 

Otimismo diante do fracasso 
Compromisso organizacional 

Empatia Capacidade de entender o 

estado emocional das pessoas  
Habilidade em treinar pessoas 
quanto às suas reações 

emocionais 

Capacidade de construir e reter 

talentos  
Sensibilidade a culturas 
diferentes  

Compreensão do cliente 

Habilidade social  Capacidade de gerenciar 
relacionamentos e desenvolver  
networks 

Habilidade para encontrar 
bases comuns para construir 
entendimentos  

Eficácia em liderar mudanças  
Persuasão 
Habilidade em construir e 

liderar equipes  

Fonte: Chiavenato (2005, p. 198) 

 

Ponder (2010, p. 30) elenca algumas qualidades de um líder: “adaptável; ambicioso; 

atencioso; confiante; convincente; criativo; curioso; corajoso; criterioso; decidido; 

solidário; ético; justo; honesto; inovador; persistente; responsável; independente”.  

 

Outro estilo de liderança abordado por Chiavenato (2005, p. 201-202) é o líder 

renovador, que atua como um agente de mudança e melhoria contínua, “ele procura 

antes conhecer o contexto em que está situado, assim tem como base três aspectos 

organizacionais para apoiar seu trabalho em equipe: missão organizacional; visão 

organizacional; e valores organizacionais”. 

 

Dentre as características apontadas por Chiavenato (2005, p. 202-203), “o líder 

renovador possui: foco nos objetivos; orientação para a ação; autoconfiança; 
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habilidade no relacionamento humano; criatividade e inovação; flexibilidade; tomada 

de decisão; padrões de desempenho; visão do futuro”.  

 

De outro lado o líder renovador proporciona as seguintes condições aos membros 

de sua equipe: fazê-los abraçar a mudança; aprender a conviver com a incerteza; 

aprender a ampliar sua rede de relacionamentos; aproveitar todas as oportunidades 

de aprendizado; desenvolver uma perspectiva diferente de encarreiramento; 

adicionar valor; estar atento à tecnologia; mudar expectativas sobre emprego; adotar 

novas relações de trabalho que substituirão a supervisão tradicional.  

 

De acordo com Limongi-França e Arellano (2002, p. 267) 

o líder empresarial tem adquirido novos perfis, deixando de ser controlador 
e passando a ser facilitador, busca uma visão estratégica do negócio, e em 
lugar de disciplinar seus subordinados, cultiva neles o comprometimento,  

consequentemente o comportamento individual passa a ser com ênfase na 
valorização das ações em equipe e formações de times. 

 

Portanto, segundo Bruce (2001, p. 44) “há muitos esti los de liderança, mas, como os 

projetos dependem de um bom trabalho de equipe, é importante adotar uma 

abordagem de consenso e não ditatorial, ou, para liderar bem um projeto o gestor 

deve saber motivar a equipe”. 

 

Entende-se que a liderança renovadora incentiva, impulsiona e alavanca o trabalho 

em equipe, de maneira que alcance o desempenho das pessoas. 
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Capítulo 3 – AS HABILIDADES DE UM GESTOR DE PROJETOS 

 

 

O gestor de projetos deve sabe como liderar com energia uma equipe de indivíduos 

a realizar um projeto multifaceado, pois, o projeto exigirá habilidades de liderança, 

assim, estes profissionais devem ter experiência e usar determinadas habilidades.  

 

Lima (2009, p. 10) explica que o preparo técnico é essencial ao gestor de projetos, 

pois, “ele deve ter conhecimento do produto do projeto, mas, ele deve focar o 

escopo do projeto, ou seja, o trabalho, que as pessoas precisam fazer para que o 

produto do projeto aconteça”.  

 

Dentre essas habilidades se encontram as técnicas, uma vez que o gestor deverá 

entender a tecnologia e os processos envolvidos no projeto, embora este 

profissional não precise ser especialista na área, ele deve ter conhecimentos 

aprofundados para planejar, monitorar e completar o projeto efetivamente. 

 

Kerzner (2006, p. 232) que dentre as habilidades de um gestor de projetos se 

encontram, “a capacidade de trabalhar com pessoas, de se comunicar, de delegar e 

de organizar o trabalho”. 

 

Além disto, o gestor de projetos deverá ser alguém que tenha experiência 

multifuncional, pois, ele deverá orientar uma equipe composta de indivíduos de 

diversos departamentos e áreas funcionais dentro das organizações. 

 

Segundo Bruce (2001, p. 11) “num ambiente empresarial de aceleradas mudanças, 

a capacidade de pensar à frente pode fazer a diferença entre atingir ou não os 

objetivos de um projeto”.  

 

Então, a pessoa certa deve ser um líder confiante e determinado, que seja capaz de 

planejar, implementar, delegar, solucionar problemas e conduzir diversas 

prioridades,e como este gestor irá dirigir os esforços de uma equipem diversa, o 

profissional deve estar apto em habilidades de relacionamento como comunicação, 

trabalho de equipe, solução de conflitos e treinamento. 
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Ou seja, o gestor de projetos para ter êxito, deve tem a visão de prever e sentir a 

necessidade de mudanças, implementá-las e medir bem seus impactos. 

 

O trabalho inicial de um gestor de projetos é o de identificar e definir os principais 

aspectos do projeto, assim, o líder tem a responsabilidade de criar e manter uma 

atmosfera onde todos se sintam livres para levantar questões, buscar orientação e 

fazer sugestões.  

 

Para Bruce (2001, p. 38) “implementar com êxito um plano exige ampla 

compreensão de tudo o que está envolvido nele. Para poder liderar com eficiência a 

equipe, o gestor deve familiarizar-se com as tarefas, responsabilidades e aptidões 

que caracterizarão o processo”. 

 

Conforme Lima (2009, p.9) “a capacidade de se comunicar de maneira eficiente 

talvez seja a habilidade mais importante de um gerente de projeto”. 

 

Na visão de Kerzner (2006, p. 469) “a integração de processos e as relações 

interpessoais efetivas igualmente ganharam a importância na medida em que as 

equipes dos projetos se tornaram maiores”. 

 

Segundo Bruce (2001, p. 38) “o gestor de projeto deve ainda estabelecer bom 

relacionamento com os interessados, dirigir reuniões com eficiência, administrar, 

coordenar e comunicar claramente em todos dos níveis e em cada etapa do 

processo”. 

 

Kerzner (2006, p. 469) explica que, “modernamente, os gestores de projetos 

precisam ter a capacidade de se comunicar com diferentes funções e 

departamentos”. 

 

Ou seja, o gestor de projeto deve ter em mente que cada componente da equipe 

possui uma personalidade e um estilo únicos, assim, ele deve estudar bem as 

pessoas, para entender o que as motiva, de maneira a poder oferecer-lhes a 

liderança de que necessitam.   
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Bruce (2001, p. 45) aconselha que, “o gestor de projetos deva estar pronto para 

mudar seu estilo de liderança para ajustar-se às circunstâncias e à equipe, mesmo 

que, por um tempo, se sinta desconfortável com um jeito de comandar que não lhe é 

natural”. 

 

Lima (2009, p. 9) informa que, “a resolução de conflitos é outra habilidade essencial 

e que facilita a condução dos projetos, pois, o gestor de projetos experiente busca, 

através deles, somas as diferenças e obter um resultado maior e mais completo do 

que os aspectos comuns às posições conflitantes”. 

 

Kerzner (2006, p. 471) elucida que, “os gestores de projetos dotados de sólidas 

habilidades comportamentais são mais capazes de envolver suas equipes nos 

processos de decisão, sendo a tomada conjunta de decisões um dos principais 

indicadores da gestão de projetos bem-sucedida”. 

 

Lima (2009, p. 12) descreve que gestor de projetos deve ter as seguintes 

características:  

bom conhecimento técnico sobre gerenciamento de projetos; capacidade de 

transformar esses conhecimentos em ações que agreguem valor ao 
negócio; atitude empreendedora; habilidade para trabalhar em equipe;  
habilidade para trabalhar sob pressão; adaptabilidade às mudanças;  

proatividade; capacidade de superar limites; ser uma pessoas moderada,  
flexível e equilibrada. 

 

Segundo o PMBOK (2008, p. 18), 

além das habilidades da área específica e das proficiências ou competência 

de gerenciamento geral exigidas, o gestor de projetos eficaz requer as  
seguintes características: conhecimento (refere-se ao gestor de projetos  
sabre sobre gerenciamento de projetos; desempenho (refere-se ao que o 

gerente de projetos é capaz de realizar enquanto aplica seus 
conhecimentos em gerenciamento de projetos); Pessoal. Refere -se ao 
comportamento do gerente na execução do projeto ou de atividade 

relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, principal característica 
de personalidade e liderança; a capacidade de orientar a equipe do projeto 
ao mesmo tempo em que atinge objetivos e equilibra as restrições do 

mesmo. 

 

Kerzner (2006, p. 232) informa que “o gestor de projetos deve ter conhecimento do 

negócio, pois, isto representa um pré-requisito para que se possa fazer a integração 

do trabalho em toda a organização”. 
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De acordo com Lima (2009, p.13) “o foco do gestor do projeto é criar competência 

em gerenciamento de projetos, que pode ser definida como a união de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Competente é aquele que consegue fazer 

com que as coisas aconteçam”. 

 

Em essência, o gestor de projetos deve ser alguém com entusiasmo, otimismo, 

energia, tenacidade, coragem e maturidade pessoal, ele deve capitalizar as forças 

das pessoas, cobrir as fraquezas, saber quando assumir o comando e quando dar a 

equipe liberdade de escolha, saber quando punir e quando recompensar, saber 

quando comunicar e quando permanecer em silêncio, enfim, saber como fazer com 

que os outros compartilhem compromisso com o projeto, ele deve ser um líder. 
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Capítulo 4 – ESTUDO DE CASO COM ENTREVISTA  

EM UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

 

4.1 Metodologia  

 

 

Os tipos de pesquisas a ser elaborado podem ser inúmeros, pois, o planejamento de 

uma pesquisa pode depender do problema a ser investigado, da sua natureza e 

situação espaço-temporal em que se encontra, assim como de sua natureza e nível 

de conhecimento do investigador, assim, a investigação de um problema pode ser 

realizada através de uma pesquisa: bibliográfica, experimental e descritiva. 

 

Lakatos (2009, p. 43) explica que “toda pesquisa implica o levantamento de dados 

de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. Os 

dois processos pelos quais se podem obter os dados são a documentação direta e a 

indireta”.  

 

Neste sentido, quando as informações são obtidas no local onde os fenômenos 

acontecem, dá-se o nome de documentação direta, tais dados serão coletados por 

meio de uma pesquisa de campo, em que podem ser usadas estratégias de 

observação direta intensiva, e entrevista ou ainda a observação direta extensiva 

através de um questionário.  

 

A documentação indireta, por sua vez, refere-se os dados coletados por outros, ou 

seja, quando alguém já descreveu sobre determinado assunto, daí este tipo de 

documento se divide em fontes primárias (pesquisa documental) e fontes 

secundárias (pesquisa bibliográfica).  

 

Neste sentido, o presente estudo no qual são apresentados os capítulos que 

antecedem a este, as fontes são secundárias uma vez que o conhecimento 

disponível foi obtido a partir das teorias publicadas em livros ou artigos que tratam 

sobre: projetos; liderança; e habilidades de um gestor de projetos. 
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Por outro lado, como este trabalho também apresenta um estudo de caso com 

entrevista, a amostra encontra-se representada por uma empresa que pertence ao 

segmento de telecomunicações em São Paulo, cujo nome encontra-se preservado 

por questões de sigilo empresarial, em que foi realizada uma entrevista com o gestor 

de projetos e que desenvolveu um importante trabalho nesta área . 

 

Conforme Lakatos (2009, p. 112), a amostra é “constituída por uma porção ou 

parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto 

do universo”. 

 

Sendo assim, o processo de amostragem adotado é o da amostra não probabil ística, 

em que não se faz uso de uma forma aleatória de seleção, e nem é objeto de 

tratamento estatístico. 

 

Todavia, ao ser inicialmente apresentada uma pesquisa bibliográfica, a coleta de 

dados para a composição dos capítulos iniciais deste trabalho foi realizada através 

de fichamento, que de acordo com Lakatos (2009, p. 48) “à medida que o 

pesquisador tem em mãos as fontes de referência, deve transcrever os dados em 

fichas, com o máximo de exatidão e cuidado”. 

 

Este tipo de coleta foi adotado em razão de sua facilidade e também pelo fato de 

permitir ordenar o assunto aqui descrito, porém, esta pesquisa também apresenta 

um estudo de caso, cuja coleta de dados efetuou-se através de uma entrevista em 

que se utilizou como instrumento um questionário, cujas questões se encontram no 

Apêndice I deste trabalho. 

 

A entrevista foi realizada na própria empresa, em São Paulo, com seu gestor de 

projetos.  Segundo Lakatos (2009, p.107) “a entrevista é uma conversação efetuada 

face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistador, verbalmente, a 

informação necessária”.  
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Aqui, a entrevista realizada é do tipo padronizado ou estruturada, em que, o 

pesquisador deste trabalho se utilizou de questionário (ou roteiro) para esta 

finalidade.   

 

Assim, o estudo se baseia em pressupostos metodológicos de pesquisa exploratória.  

 

Segundo Bervian e Cervo (2007, p. 63), 

a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer 

descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes. Esse 
tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar 
a consideração dos mais diversos aspectos de um problema ou de uma 

situação. 

 

Ou seja, o tratamento dos dados é qualitativo, isto é, com base nas informações 

fornecidas a partir de uma entrevista transcrita a este trabalho, obtida com 

informações cujas respostas encontram-se no item 4.3 deste capitulo.  

 

O método qualitativo é tanto usado no referencial teórico como na entrevista da 

Pesquisa de Campo, pois suas informações não estão associadas a uma escala, ele 

é interpretativo, quando se utiliza do método qualitativo, parte-se de focos de 

interesse abertos, trabalha-se a partir de observações sobre pessoas, lugares e 

processos, na maior parte das vezes, obtidos por meio do contato direto do 

pesquisador com a situação em estudo (GODOY, 1995). 

 

 

4.2 Segmento de telecomunicações e Apresentação da empresa  

 

 

Inicialmente são apresentados a quantidade de aparelhos móveis existentes no 

mercado brasileiro, bem como informa os sete maiores operadoras de telefones 

celulares. 

 

Dados da Anatel mencionados pela Teleco (2012, p. 1) indicam que “o Brasil 

terminou Set/12 com 258,9 milhões de celulares, em que o crescimento do pós-pago 

(0,9%) superou o do pré-pago (0,2%)”. 
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Atualmente, o Brasil possui sete grupos de operadoras de celular conforme a tabela  

1 a seguir: 

 

Tabela 1 – Operadoras de celular – jun/12 

 

            Fonte: Anatel apud Teleco (2012) 

 

A empresa cujo gestor de projetos participou desta pesquisa está entre os líderes de 

mercado de telefonia celular, por questões de segredo comercial, seu nome será 

tratado por “Empresa X”.  

 

A “Empresa X” está no mercado brasileiro há nove anos, e sua origem se deu a 

partir da junção de outras seis operadoras, uma delas regional e as outras cinco que 

iniciaram suas operações em 1998, mas que já tinham suas tecnologias espalhados 

em outras localidades fora do Estado de São Paulo.  

 

A “Empresa X” se consolidou com a união dessas operadoras, e formou assim sua 

marca, ela é controlada pelo maior grupo de telefonia móvel das Américas, que após 

três anos de sua consolidação passou também a operar em países América Latina. 

 

Atualmente, a “Empresa X” atende quase 63 milhões de clientes, atua em quase 

quatro mil municípios com as tecnologias 3G e GSM, está entre as líderes em 

termos de oferta de conteúdos e serviços inovadores, além de ter acordos de  

roaming em centenas de países para serviços de voz e em tráfego de dados, nos 

cinco continentes.  
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Entre as características da “Empresa X” está a inovação, uma operadora que 

oferece continuamente as melhores soluções aos seus clientes, disponibiliza 

transmissão de dados em alta velocidade, e investe infraestrutura para que sua 

navegação atinja cada vez mais velocidades. 

 

A “Empresa X” trabalha agressivamente na popularização dos smartphones, tablets, 

soluções de e-mail móvel tanto aos profissionais liberais, como aos usuários 

domésticos, assim como, possui serviços diferenciados destinados a todos os tipos 

de clientes e planos conforme o perfil de consumo, e ampla gama de conteúdos com 

diversos serviços de interatividade.  

 

 

4.3 Entrevista sobre um projeto de sucesso aplicado na telecomunicação  

 

 

O primeiro questionamento da entrevista solicita ao gestor de projetos da “Empresa 

X” informar sobre o início do projeto, e os motivos que levaram a empresa ao seu 

desenvolvimento. 

  

O gestor inicialmente explica como a “Empresa X” teve que desenvolver um novo 

projeto para ampliar o mercado de telefonia celular. Segundo ele, em São Paulo 

assim como na região metropolitana havia atingido um limite de 95%, e que seria 

necessário uma implementação neste mercado, e a saída seria uma nova proposta 

criativa nesta área.                                                         

 

Como as empresas de celulares devem seguir a Anatel, pensou-se inclusive na 

criação de um novo DDD, porém, isto seria confuso, então a ideia foi colocada de 

lado, então, de janeiro de 2011 até 29 de julho de 2012, colaboradores da “Empresa 

X” foram mobilizados para implantar em São Paulo o Projeto 9º dígito: a inserção do 

9 à frente dos números de celular do DDD 011. 

 

O segundo questionamento da entrevista envolve a criação do desenvolvimento do 

projeto e os investimentos. 
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Para o sucesso do projeto, foram criadas três frentes de trabalho: comunicação; 

redes e TI; que se reuniram 13, 49 e 56 vezes, respectivamente; além de um grupo 

executivo que se reuniu 16 vezes. Com base nas reuniões, foram geradas centenas 

de páginas de instruções operacionais para configuração de redes e sistemas, 

manuais específicos, planos de contingência para os casos de falha e um projeto 

bastante robusto, pois havia 34 milhões de celulares sendo afetados. O plano foi 

desenhado para acomodar inúmeras possibilidades de falha e as diferentes 

configurações das redes de cada operadora. 

  

Por isso, não se tratava de um trabalho isolado, mas sim de algo coordenado entre 

todas elas, assim, a “Empresa X” trabalhou proativamente para evitar que seus 

clientes fossem afetados. 

 

Em investimentos diretos, sem considerar os custos de mão de obra, cerca de 31,5 

milhões de reais e mais de 350 mil horas homem de trabalho de colaboradores e 

terceiros foram investidos para que saísse tudo como planejado. 

 

A terceira pergunta, questiona o gestor sobre os principais focos do projeto, e seus 

participantes. 

 

Um dos principais focos do projeto era o bem estar do usuário e, pensando nisso, 

nossa empresa defendeu, desde o início, o duplo convívio, que consistia em permitir 

que o usuário marcasse suas chamadas na forma atual e na forma nova , ou seja, 

uma idéia que fez com que o impacto fosse pequeno em um cenário de mudança 

tão grande. 

 

Nas redes da “Empresa X” quase tudo teve que ser adaptado, assim como os 

sistemas informáticos da empresa, vale lembrar que na última alteração de faixas 

numéricas, em 1997, o telefone mais sofisticado possuía uma agenda com 

capacidade para 10 números, não se usava a internet, cadastros com a informação 

de um telefone eram pouco comuns, não havia SMS, não se usava o identificador de 

chamadas e a rede dominante era fixa.  
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Hoje tudo é diferente, usamos identificadores de chamada para reconhecer as 

pessoas, as agendas traduzem os números em nomes para nós e somos mais 

dependentes da tecnologia. 

 

Internamente, além das diretorias de Engenharia e TI, as Diretorias de Clientes, 

Marketing, SVA, Recursos Humanos, Compras e Serviços Gerias, Jurídico, 

Regulatório e Receita entre outras, participaram ativamente do processo.  

 

Esclarecer adequadamente nossos os clientes e colaboradores, treinar atendentes, 

identificar riscos e preparar um elenco de perguntas e respostas, que foi referência 

para outras operadoras, foram algumas das atividades. 

 

Ainda não terminamos o Projeto Nono Dígito, mas começamos a passo bem firme e 

o que se destacou foi o comprometimento com o resultado, vencendo dificuldades 

externas e internas, faltam ainda alguns meses até que tudo esteja concluído no 

DDD 11 e teremos ainda, por certo, muitos novos desafios, mas a “Empresa X” não 

podia deixar de agradecer todo esforço e empenho do seu time. 

 

No último dia 14, cerca de 150 colaboradores participaram de um evento que 

comemorou o sucesso do projeto, este evento aconteceu nas Matrizes de SP e RJ, 

na ocasião, entregamos certificados de reconhecimento para todos e o Diretor de 

Engenharia, juntamente com o Presidente, deixaram uma mensagem de 

agradecimento ao time que fez acontecer. 

 

A quarta pergunta da entrevista verifica como o gestor vê o projeto, que 

praticamente já está funcionando na cidade São Paulo, e o que precisou ser 

implantado. 

 

Hoje, passado alguns dias do pós migração e implantação do 9º D ígito, vejo o quão 

complexo e desafiador foi esse projeto , sem contar na restrição de prazo de 29/07 

determinado pela ANATEL.  

 

Em termos de complexidade, vejam alguns números impressionantes e 

interessantes: 150 sistemas em TI foram analisados quanto ao impacto para 
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adequação ao 9º D; 120 sistemas adequados e implantados o que demandou 

reuniões para desenho de estratégia de implantação; 30 migrações de bases de 

dados de sistemas o que demandou reuniões para desenho de estratégia de 

migração; 300k H/H de desenvolvimento; 70k H/H de adequação das plataformas da 

Engenharia e Redes.  

 

Foram adequados na engenharia e Rede: Cerca de 50 Ativos Core de rede entre 

HLRs, PTS (Tekelec), Centrais; 16 Plataformas entre VAS, Pós/Pré; Investimentos 

Total aproximados: TI 15M e Eng. 16,5M = 31,5M.    

 

Foram duas visitas da ANATEL na fase final do Projeto onde, inclusive, recebemos 

um feedback em que estavam bem satisfeitos com o que presenciaram; Inúmeras 

reuniões externas em Brasília, SP e Rio com a Anatel, GT-TI, GT-COM, GT-Redes, 

GT-Tráfego, Febraban e etc.  

 

Foram envolvidos aproximadamente, 872 Parceiros de diversos segmentos, licenças 

Linux, Unix, Windows; 10 Servidores/VM Windows Server 2003;  01; Servidor/VM 

Linux Red Hat; Distribuído entre os servidores (106Gb de memória; 1.8Tb de 

storage; Core 56); 07 Servidores UNIX HP UX; Distribuído entre os servidores 

(374Gb de memória; 165Tb de storage; Core 62). Investimento aproximado em 

Infraestrutura: 2,6M 

 

Nos Testes Integrados, foram preparadas: Duas fábricas contratadas que testaram 

aproximadamente 25 Sistemas, os demais foram testados pelos Centros de 

Competências; Como ferramentas foram utilizadas o Manthis como gerenciador do 

workflow dos defeitos e o Testlink para gestão dos cenários e casos de testes para 

execução dos testes; Foram criados 150 perfis criados no TestLink. 

 

Foram contratados 25 fornecedores diretos para o desenvolvimento na seguinte 

razão: 07 proprietários de sistemas e integrações como, AMDOCs com o Mobile e 

etc; 18 fornecedores de mão de obra qualificada. 

 

A quinta questão trata sobre a aprendizagem do gestor ao administrar este projeto, e 

dos pontos chaves do projeto. 
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Algumas considerações aprendidas com o 9º D, é que todo esforço deve ser 

primado pela comunicação, o que exigiu um esforço maior para contornar algumas 

“intempéries”, como ter evitado o uso excessivo de e-mails em diversos casos e 

problemas, nos ajudou bastante o que nos deu mais força nas alianças e 

relacionamentos com todos. Um dos Pontos chave nesse projeto. 

 

Por diversas vezes, provocou-se os alinhamentos necessários entre os Centros de 

Competência. Acredita-se que isso também contribuiu para uma comunicação 

melhor e isso trouxe resultados muito positivos no fim do projeto.  

 

Embora, problemas tenham ocorrido mesmo com todos os esforços empregados 

nesse sentido, sempre o enfoque era na solução dos problemas, sem buscar 

culpados, sempre o jogo era aberto diante das dificuldades para os Usuários (mas 

com critério), isso demonstrou transparência e confiança, então, o Resultado final = 

a Parceria e Colaboração de ambas as partes. 

 

Um dos principais pontos: ouvir, ouvir, ouvir, ouvir, ouvir, ouvir.... seja no corredor, 

na cantina entre uma reunião e outra. Quantos problemas foram pegos e quantos 

riscos foram mitigados simplesmente, ouvindo!!!! 

 

Sempre focou-se o bem do Projeto! Acima de tudo, o objetivo e as metas! O 

entendimento do projeto na “Empresa X” é de que os problemas são resolvidos 

quando todos os envolvidos no projeto se unem.  

 

De outro lado, como gestor, deve-se ter muita atitude, pois o que importa é o 

objetivo do projeto sempre, além disto, a integração com a Engenharia foi outro 

ponto que contribui bastante para o sucesso do projeto.  

 

Ter as figuras de pontos focais, um dentro de TI e outro na Engenharia, foi fator 

preponderante para o bem da Integração desses dois mundos e sucesso na 

execução do timeline da migração na virada do 9ºD.  

 

O importante num projeto é a atuação de todos, é como uma orquestra afinada. 
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O gestor deste projeto não considera que em nenhum momento o mérito seja seu, 

segundo ele, não foi somente a sua área que tocou as engrenagens da força motriz 

de TI, foi cada um dos Centros de Competências que esteve envolvido no Projeto, 

pois , o gestor também expressou que este projeto foi um dos mais complexos em 

que já atuou dentro dos vários cenários: político, regulatório, complexo e arriscado 

devido ao ambiente da “Empresa X” ser bastante peculiar. 

 

A sexta pergunta da entrevista envolve sobre as políticas adotadas pela empresa 

sobre o planejamento e execução de projetos, bem como sobre liderança, e o papel 

do líder.  

 

Sim, é importante destacar a respeito do planejamento e execução de projetos na 

“Empresa X”, que possui uma política voltada para isto , assim, o gestor de projetos, 

passou a bordar que:   

 

É responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas a publicação e 

divulgação de Procedimento de Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Todo desenvolvimento, seja de uma nova solução ou modificações em uma solução 

existente deve seguir procedimentos definidos; Exceções a esta regra devem contar 

com autorização explícita da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas;  

 

A análise de viabilidade do desenvolvimento de um projeto deve considerar as 

exigências das áreas de segurança, infra-estrutura e testes. 

  

Após, o gestor abordou sobre a Garantia de Qualidade e Métricas da “Empresa X”, 

em que todo projeto deve ter avaliação objetiva de conformidade ao processo 

definido deste a sua fase inicial até a sua finalização. 

  

Todas as métricas relacionadas às atividades e produtos gerados por projetos 

devem contar com procedimento de coleta, armazenamento e análise definidos.   

  

O gestor também mencionou sobre a Gestão de Demanda e Requisitos             

Abertura de Demanda (OS). 
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Assim, toda demanda deve possuir uma OS relacionada, devidamente registrada no 

sistema vigente para gestão de demanda, elaborada por representante autorizado 

de área de negócio da “Empresa X” ou pela Área de TI; 

 

Caso a demanda seja feita pela Área de TI, deve ter como finalidade atender às 

exigências dos indicadores de performance das aplicações, redução de custo 

operacional, manutenção corretiva, melhorias da operação em produção ou viabilizar 

o atendimento de uma demanda da área usuária,e toda OS deve ser classificada 

conforme os critérios publicados; 

  

A respeito do planejamento de Monitoramento, o gestor explica que: o líder de 

projeto deve planejar os recursos e período para realizar as atividades de 

planejamento de acordo com o processo definido. 

 

O líder de projeto deve ter treinamento adequado para seguir com o planejamento e 

execução do projeto de acordo com o processo definido. 

 

Todo projeto deve ser monitorado a fim de garantir que as atividades planejadas 

estão sendo realizadas e gerando os resultados esperados. Em caso de desvio 

significativo, o projeto deve contar com ações de recuperação efetivas ou seguir com 

replanejamento.  

 

As pessoas diretamente envolvidas na execução do projeto devem ter capacitação 

adequada para as atividades designadas. 

  

Quanto aos requisitos, os gestor de projetos informa que: Os recursos e cronograma 

necessários para executar as atividades de elaboração de requisitos devem ser 

planejados. 

  

Todo desenvolvimento deve ser baseado em requisitos de sistema estruturados e 

rastreáveis durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. 
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 A especificação funcional dos sistemas deve deixar explícitos os controles internos 

necessários (monitoração e registro de operações) para minimizar os riscos técnicos 

e de negócio, bem como viabilizar a avaliação de integridade de dados de entrada e 

saída do sistema especificado. 

  

Os planos, produtos e funcionalidades do software devem ser mantidos consistentes 

com os requisitos de sistemas definidos como entrega do projeto. 

  

O líder de projeto deve considerar as condições operacionais e de arquitetura de 

forma a endereçar o adequado atendimento às expectativas de execução em 

produção para os seguintes itens: Disponibilidade; Escalabilidade; Segurança; 

Performance; Controles Internos. 

  

O líder do projeto deve identificar os provedores de requisitos que devem ser 

envolvidos nos procedimentos de análise e aprovação dos requisitos e critérios de 

aceite do projeto; 

  

Deve ser registrado o “de acordo” dos provedores de requisitos sobre os requisitos 

durante o planejamento; 

  

Mudanças de escopo devem contar com análise de impacto no planejamento e 

produtos já gerados e ter o respaldo de registro de aprovação pelos provedores de 

requisitos e outros interessados relevantes; 

  

O registro dos requisitos deve contar com procedimentos de gestão de configuração 

que definam o ciclo de vida de criação, modificação, adição ou eliminação de 

requisitos. 

  

Em caso de modificações em sistemas legados, devem ser respeitados os padrões 

dos respectivos sistemas, exceto para os casos de impossibilidade ou de alterna tiva 

adequada de qualidade superior. 

  

Todas as aplicações desenvolvidas internamente ou por terceiros devem considerar 

a necessidade de registros de log para monitoração, os quais devem indicar a 



47 

 

indisponibilidade de recursos dos quais a aplicação depende ou falha irrecuperável 

na operação normal. 

  

A integridade transacional deve ser garantida. Na sua impossibilidade devem ser 

realizados registros, alarmes e procedimentos de recuperações em caso de falha;  

As interfaces através de arquivos devem ser documentadas no documento de 

especificação técnica, identificando a regra de sintaxe e conteúdo dos arquivos 

usados. 

 

A validação de dados de entrada e de saída deve respeitar o domínio de informação 

conforme descrito no modelo de dados. 

 

Por outro lado, os dados devem possuir cópias de segurança (backup), com 

procedimentos definidos conforme políticas e procedimentos de armazenamento de 

dados corporativos vigente. 

  

O modelo de dados das aplicações e sistemas deve seguir as premissas da Política 

de Segurança da Informação no tocante a classificação da informação; 

  

Para os dados de entrada e saída devem existir procedimentos para garantir o 

recebimento dos dados completos, íntegros e no tempo esperado pelos sistemas, 

bem como garantir mecanismos de restrição de acesso. 

  

Toda conversão de dados deve ser aprovada pela equipe de administração de 

dados, que deve avaliar o impacto em sistemas dependentes e garantir que as 

regras de domínio de dados corporativos sejam respeitadas. 

 

No entanto, em se tratando da aquisição de Software e Serviços de Terceiros, a 

solicitação de propostas de desenvolvimento devem seguir procedimento definido, 

considerar lista de fornecedores preferenciais existente e viabilizar concorrência 

quando envolver fornecedores não preferenciais. 
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As propostas de fornecedores devem ser avaliadas segundo os requisitos técnicos 

pelo líder de projeto e equipe, e segundo requisitos comerciais pela área de compras 

da empresa. 

 

Toda contratação deve ser acompanhada pelo projeto com milestones de entrega 

definidos e que sejam coerentes com o ciclo de vida definido para o projeto.  

 

Toda contratação deve contar com entregas intermediárias de produtos para 

verificação do líder de projeto e equipe. 

 

Toda contratação deve ter racional de estimativa de tamanho na proposta técnica 

aprovada. 

 

É responsabilidade do líder de projeto armazenar como dado de projeto a solicitação 

e as respectivas propostas. 

 

A seleção de software a ser adquirido para implementar soluções deve considerar os 

seguintes critérios:  Inexistência de solução equivalente nas aplicações em 

produção; Análise de TCO (custo total de propriedade); Avaliações do horizonte de 

tempo em que o software adquirido será usado; Aprovação dos requisitos de 

segurança junto à área de segurança da informação; 

 

Igualmente, deve ser garantido no contrato, entre a “Empresa X”, e fornecedor a 

existência de testes de aceitação, SLA e demais itens regulares conforme política de 

contratos vigente. 

 

Sobre a gestão de configuração, para todo projeto, a identificação de itens de 

configuração e procedimentos de gestão de configuração devem ser planejadas. 

Devem constar como itens de configuração o código manipulado e os documentos 

de gestão. 

  

O armazenamento dos arquivos de código fonte deve ser feito de forma 

centralizada, em área diferente da de trabalho e permitir o controle de versão.  
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Repositório de código-fonte e dados de projeto devem contar com cópia backup, 

preferencialmente atualização diária; 

  

As atualizações dos arquivos de código fonte no repositório devem ser identificadas, 

permitindo rastrear quem fez uma determinada modificação. 

  

Os sistemas e seus componentes devem ter identificação única e de acordo com 

estrutura definida.  

  

Sobre testes, o desenvolvimento deve incluir planejamento, execução de testes com 

respectivo registro de resultados. 

  

Os critérios de aceite devem ser aprovados pelos demandantes identificados como 

provedores de requisitos, bem como respeitar as exigências de confidencialidade da 

informação das políticas corporativas. 

  

Os testes de aceitação devem ser feitos em instalações que usem as mesmas 

versões de software básico e softwares do ambiente de produção, ou em ambiente 

com as mesmas características funcionais que o ambiente de produção. 

  

O dimensionamento de Hardware e Software deve ser validado por meio de testes 

de carga e stress sempre que não houver histórico disponível sobre a arquitetura e 

solução.  

  

 Aplicativos e softwares devem passar por testes de performance e escalabilidade 

que demonstrem o atendimento aos requisitos não-funcionais antes de entrar no 

ambiente de produção. Para novas versões e releases, deve ser incluído o teste de 

regressão adequado. 

  

Os aplicativos e softwares que tiverem a necessidade de testes de segurança 

devem ser submetidos à aprovação da área de segurança da informação.  

  

O gestor de projetos ainda descreveu sobre a política de aceitação da “Empresa X”, 

neste caso, os critérios de aceite de produtos ou serviços devem ser definidos, pelos 
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solicitantes e pela área responsável pela execução do projeto, como requisitos para 

a autorização de trabalho para o desenvolvimento da solução.                         

  

Os sistemas somente devem ser colocados em produção após homologação e 

aprovação formal dos solicitantes e pela área responsável pela execução do projeto; 

  

A necessidade de material de treinamento e manual do usuário deve ser definida 

pela Área Solicitante, no escopo da demanda. 

  

O gestor também tratou sobre a transição de produto que é um item constante da 

Política da execução de projetos. Assim, toda transição para produção deve seguir a 

Política de Gerenciamento de Mudança de TI, bem como os procedimentos 

associados. 

  

Devem ser registradas, formalmente, as informações necessárias para instalação e 

operação. 

  

Deve ser amparada por relatório de testes e homologação que evidenciam que a 

solução respeita os requisitos funcionais e não-funcionais; 

  

Deve ser amparada por registro de aceitação do processo de homologação pelo 

responsável pela área solicitante e pela área responsável pela aplicação.  

 

Todo desenvolvimento somente deve ser encerrado mediante aceitação formal, 

conforme procedimento de Desenvolvimento de Sistemas vigente, pela Área 

Solicitante da aplicação em produção; 

  

Os sistemas devem possuir toda a sua documentação armazenada na ferramenta 

oficial de gestão de demanda, em local seguro e controlado por acesso restrito 

somente as pessoas autorizadas, estas documentações não devem ser mantidas 

em diretórios públicos da rede. 
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Também dentro das políticas voltadas para a gestão de projetos constam as 

responsabilidades da diretoria de TI, em que de vê haver o alinhamento entre as 

atividades de desenvolvimento de sistemas de TI e o plano estratégico de TI.  

 

Garantia dos recursos necessários para o desenvolvimento de soluções e execução 

de controles efetivos para validação das transições de soluções para o ambiente de 

produção e sua respectiva operação.  

  

Assim, a Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas, cabe a Publicação e divulgação 

dos procedimentos definidos para realização de projetos e demandas evolutivas, ou 

seja, garantir recursos necessários para a realização dos projetos e demandas 

evolutivas em conformidade com os procedimentos definidos. 

  

Em casos excepcionais, deve avaliar e autorizar execução de demandas que sigam 

planejamento não conforme ao procedimento definido, bem como, acompanhar, em 

sua totalidade ou por amostragem, o progresso dos projetos e a conformidade com o 

processo definido. 

 

Na área de gerência de Centro de Competência, deve haver garantia de que os 

desenvolvimentos de sistemas feitos pelas equipes sigam a Política e 

Procedimentos de Desenvolvimento de Sistemas definidos, assim, esta área tem 

que planejar a alocação dos recursos sob sua responsabilidade de forma a evitar 

sobrecarga. 

 

Garantir que os sistemas sob sua responsabilidade direta sejam identificados 

unicamente e constem no inventário de sistemas reconhecidos pela Diretoria de 

Desenvolvimento. 

 

Alocar responsáveis pela gestão de configuração do código-fonte dos sistemas sob 

sua responsabilidade. 

 

Acompanhar o progresso dos projetos da área, bem como as ações que visam 

recuperar desvio significativo. 
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Cabe à Gerência do Centro de Competência de Testes, avaliar e aprovar 

planejamento e resultado de testes dos projetos da Diretoria de Sistemas  atuar 

como provedor de recursos especializados para atividades de planejamento e 

execução de testes. 

  

Igualmente, cabe ao Comitê de Planejamento, aprovar planejamento dos projetos da 

Diretoria de Desenvolvimento.  

  

 Portanto, a não observância aos preceitos descritos nesta Política pode acarretar na 

aplicação de medidas disciplinares, tais como advertência verbal, escrita ou até 

mesmo em desligamento por justa causa, dependendo da gravidade da falta 

cometida. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Uma das habilidades importantes para o líder é o gerenciamento de projeto, que 

envolve suas características e descreve tudo aquilo que este profissional aprendeu a 

fazer, bem como suas capacidades de trabalhar em equipe, princípios e métodos 

estabelecidos para conduzir com eficiência uma série de atividades até o final. 

 

O gestor de projetos tem como objetivo planejar, organizar, dirigir e monitorar todo 

processo com a missão de criar o melhor produto final possível, além de saber lidar 

quando as coisas não acontecem exatamente como o planejado. 

 

Dentre os aspectos importantes na liderança de projetos encontra -se a 

comunicação, em que o líder tem a responsabilidade de criar e manter uma 

atmosfera onde todos se sintam livres para questionar, procurar por orientações e 

dar sugestões. 

 

Neste caso, o líder deve procurar incentivar a equipe a ser aberta com ele, pois, 

desta maneira estará valorizando suas opiniões e está pronto a ouvi-las, igualmente 

este líder deve fazer uso da tecnologia de informação para explorar a comunicação, 

ou mesmo partilhar informações. 

 

A liderança em projetos demanda que o líder delegue e forneça meios e recursos à 

sua equipe, para que as ideias se transformem em projetos bem sucedidos, assim, 

como se faz necessário o preparo técnico, cuja capacidade transforme esses 

conhecimentos em ações que agregue valor ao negócio. 

 

Então, o líder em projetos tem que ser alguém que tenha características de alguém 

empreendedor, que saiba desenvolver as atividades em grupo, saiba lidar com as 

pressões, adapte-se às mudanças, seja proativo, supere os limites, enfim, uma 

pessoa moderada, flexível e equilibrado.    
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Por meio da liderança, o gestor de projetos tem que ter habilidades valiosas como a 

credibilidade técnica e administrativa, sensibilidade política e uma capacidade de 

fazer com que os liderados se comprometam com o projeto.  

 

Este fato foi o que ocorreu com o gestor da “Empresa X”, uma organização do 

segmento de telecomunicação, mencionado neste trabalho, que através de suas 

habilidades pode gerir um projeto de sucesso na cidade de São Paulo e região 

metropolitana, para implementar um limite que já tinha atingido os 95% de usuários 

em telefonia celular.  

 

Naturalmente, este projeto foi desenvolvido por um líder que colocou uma equipe 

comprometida em solucionar o problema, foram realizados grandes investimentos, 

porém o enfoque era o bem estar do usuário, que também procurou envolver 

diversas áreas no processo, parceiros, tecnologias avançadas, mas, o mais 

importante de acordo com o gestor foi a comunicação, ouvir todos os que estavam 

comprometidos com o projeto, a atuação de todos, o planejamento de 

monitoramento para garantir as atividades planejadas serem realizadas e gerar os 

resultados esperados.  

 

Do exposto, este trabalho respondeu a problema levantado inicialmente na 

pesquisa, pois, a comunicação é uma das habilidades que o gestor de projetos deve 

possuir, uma vez que as informações de um projeto devem ser transmitidas 

adequadamente, igualmente, a solução de conflitos que facilita a condução dos 

projetos, fazendo com que o gestor some as diferenças e obtenha um resultado 

maior e mais completo dos que os aspectos comuns às posições conflitantes, além é 

claro de sua maturidade em situações delicadas e/ou inesperadas para analisar 

friamente todos os lados da situação que se apresenta e aí então gerar alternativas 

de solução. 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

1) Como foi o início do projeto, quais os motivos que levaram a empresa a 

desenvolver um projeto? 

 

2) O que foi criado para o desenvolvimento do projeto, e quais investimentos?  

 

3) Quais os principais focos do projeto, e seus participantes?  

 

4) Como o senhor vê o projeto, que praticamente já está funcionando na cidade 

São Paulo, e o que precisou ser implantado? 

 

5) Como gestor o que o senhor aprendeu ao administrar este projeto, e quais os 

pontos chaves do projeto? 

 

6) Como gestor há algum tipo de política adotado na empresa que aborde sobre 

o planejamento e execução de projetos?  

 

 

 

  

 

 


