


1. Todo projeto possui um ciclo de vida, que pode ser executado de maneira
combinada e deve estar presente em todos os projetos. Quais são essas fases?
Explique cada uma delas, indicando as suas principais atribuições.

2. Quais são as principais características de um gerente de projetos? Onde esse
gerente pode encontrar padrões de conduta para executar seutrabalho?
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O gerente é aquele que administra, gere ou dirige um empreendimento, enquanto
o líder é aquele que guia, conduz, leva pessoas em alguma direção. Tanto o gerente
quanto o líder são necessários a uma organização, não havendo superioridade e
substituição entre eles; o que se observa, na prática, é que são complementares.

A gerência trabalha com as complexidades, ou seja, planeja, orça, estabelece
objetivos e cursos de ação e aloca recursos, enquanto os líderes trabalham
promovendo as mudanças, ou seja, apontam uma direção, uma visão de futuro e as
estratégias para conseguir asmudanças.
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Emrelação àspessoas, o gerente preenche as funções com pessoal
qualificado, distribui tarefas e controla o trabalho, assegurando o cumprimento do seu
plano pelo controle da execução e resolução de problemas e conflitos; o líder alinha
pessoas, aponta novas direções às pessoas, alinha a visão e compromete todos em sua
obtenção, através damotivação e inspiração, bem como alinha valores humanos.

Uma organização deve procurar reconhecer líderes potenciais e desenvolver a liderança
nos gerentes, procurando superpor as duas formas de autoridade, a de direito e a de fato,
ou seja, procurar desenvolver gerentes líderes.

O gerente do projeto planeja, organiza coordena e controla o projeto, focando na
produção e nas pessoas, sendo o maior responsável, junto à equipe, pelos resultados do
projeto.

Os estilos gerenciais, conforme Blake e Mouton (1976), combinam o interesse gerencial
com a produção e as preocupações do gerente com as pessoas; tal combinação resulta em
cinco formas principais de estilo gerencial, conforme figura aseguir.
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Figura 9 – Grade gerencial de Blake eMouton – estilos gerenciais.
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