


Figura 8 – Fazes  do projeto
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O gerente de projetos necessita de conhecimentos, habilidades e recursos
específicos, para aplicá-los ao projeto a fim de atingir/exceder às expectativas
das partes interessadas. Atributos desejáveis aos gerentes:

• Atributos pessoais, que são conhecimentos e habilidades específicas;
• Meios, que são ferramentas e técnicas específicas;
• Atitudes profissionais.
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Os atributos desejáveis são:

• Conhecimentos organizacionais: sistema administrativo e financeiro, administração de
recursos humanos, processos e operação, produtos, mercados e clientes;
• Conhecimentos técnicos: áreas correlatas à especialização, competência técnica na área
de especialização e métodos de pesquisa;
• Habilidades de comando: capacidade de liderança, planejamento, organização, controle,
auto análise, alocação de recursos e tomada de decisão;
• Demais habilidades: capacidade de trabalhar em equipe, criatividade, relacionamento
pessoal, clareza e concisão;
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• Atitude de posicionar-se frente aos aspectos internos e externos: disciplina de trabalho,
interesse por questões administrativas, relacionamento com clientes externos e ambição
profissional;
• Atitude de estrategista: atacar o problema pela revisão da literatura pertinente e hábito
de leitura sistemática de textos técnicos.



Existem várias atribuições da gerência de projetos pertinentes a cada fase
desta, contendo as atribuições e responsabilidades; destacam-se, entre elas:

• Fase de iniciação do projeto: na fase inicial, é necessário caracterizar o objetivo, começar a
desenvolver o escopo, estimar os custos, prazo e esforços a despender e procurar obter o
comprometimento da empresa;
• Fase de planejamento do projeto: selecionar as pessoas - chave da equipe do projeto,
coordenar o planejamento geral do projeto, estabelecer o produto a ser entregue, estabelecer
a estrutura de trabalho, estabelecer o sequenciamento de atividades, definir os insumos,
processos e tecnologias a ser empregados, identificar e compromissar os executantes e
responsáveis pelas partes do projeto, estabelecer o cronograma--mestre, estimar e estabelecer
o orçamento mestre, vender o projeto aos departamentos e seus respectivos responsáveis no
sentido de obter as aprovações, elaborar e coordenar o plano de gestões do projeto;
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• Fase de execução do projeto: desenvolver a equipe do projeto, autorizar e dar início à
implantação, delegar autoridade e definir responsabilidades, alocar insumos
necessários, administrar conflitos entre os integrantes da equipe, manter a motivação e
dar apoio à equipe, preservar as linhas de comunicação com todas as partes
interessadas no projeto;
• Fase de controle do projeto: estabelecer os mecanismos de controle de custos, prazos
e execução física, coordenar as avaliações e revisões, negociar alterações que se fizerem
necessárias, definir e implantar mudanças cabíveis;
• Fase de encerramento do projeto: concluir o projeto através da transferência de
resultados, prestar contas, encerrar contratos, conduzir as revisões e avaliações finais do
projeto, devolver os materiais e instalações, concluir e encaminhar as documentações
do projeto, dissolver a equipe e encerrar o projeto.

9


