


Estilo 1.1 – Gerência Empobrecida: são gerentes indiferentes aos compromissos com a
organização e a equipe do projeto; a equipe é desinteressada, pouco comprometida e
pouco competitiva e o esforço feito é o suficiente para conseguir algum resultado, apenas
para manter a posição do gerente e dos membros da equipe;

Estilo 1.9 – Gerência de Clube de Campo: há bastante atenção às pessoas e pouca ou
nenhuma exigência ao trabalho, ou seja, negligência à produção; apesar do ambiente
tranquilo, os erros e a ineficiência são tolerados, resultando em uma produção mínima,
bem como custo-benefício desfavorável;

Estilo 9.1 – Gerência do tipo Autoridade/ Obediência: o gerente procura seu êxito
pessoal, com foco na produção; pouca atenção às pessoas; equipe desmotivada, pouco
criativa e com pouca cooperação; pouco resultado à organização e à equipe;
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Estilo 9.9 – Gerência de Equipe: o gerente busca os objetivos da organização e o êxito
pessoal da equipe; os problemas, bem como os conflitos, têm tratamento aberto e são
resolvidos. Como o ambiente é construtivo, as pessoas passam a ser comprometidas,
cooperativas e leais tanto à organização quanto à equipe;

Estilo 5.5 – Gerência de Organização/ Pessoas: é o meio-termo, há a busca dos
objetivos da equipe e da organização, porém não se obtêm os melhores resultados; o
ambiente é de ajuste e acomodação; há a cooperação entre todos, bem como boa
coordenação da gerência, porém sem conseguir atingir os objetivos.
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Reunião de pessoas com finalidade definida, com o comprometimento de todos para atingir
os objetivos do conjunto, bem como atingir e suprir as necessidades pessoais. Atualmente, as
equipes são peças fundamentais para o desenvolvimento de projetos em organizações que
pretendem ter alto desempenho em seus respectivos negócios.

As características da equipe são:

• Os objetivos pessoais estão voltados para o objetivo doprojeto;
• A gerência permite equipes potencializadas e auto gerenciadas;
• Participação dos membros da equipe nos planejamentos, decisões e revisões;
• Decisões e soluções de conflitos em consenso entre todos;
• Necessidades e problemas individuais compartilhados entre a equipe.

O desenvolvimento da equipe é um dos grandes desafios, pois consiste em transformar
pessoas, cujas formações são distintas, bem como suas especializações e experiências
profissionais, em uma equipe voltada a alcançar um objetivo comum.
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As fases evolutivas do desenvolvimento da equipe são:

• Formação: é o início; há falta de definição de propósitos do grupo e do papel de cada
componente e suas respectivas responsabilidades; a comunicação é deficiente; ainda não há
o comprometimento e sentimento de equipe; o relacionamento é superficial e o ambiente
é confuso;
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• Turbulência: com o início dos relacionamentos, há o surgimento de atritos e conflitos;
normalmente há a confrontação com o gerente do projeto, há resistências e desistências,
formação de pequenos grupos e liderança dispersa;
• Normalização: começam a surgir padrões de comportamento e processos de
entendimento; o conjunto passa a ser coeso e existe feedback. Há a resolução dos
confrontos e início efetivo dos trabalhos em equipe;
• Desempenho: a equipe do projeto alcança e proporciona um ambiente produtivo,
cooperativo e criativo; existem flexibilidade e coesão total daequipe.



O desempenho depende da definição de um objetivo (saber o que fazer), da
capacidade em buscá-lo (saber e poder realizar seu propósito) e da motivação
(determinação e energia para tanto).

Turbulência: s.f. Qualidade ou caráter de turbulento; inquietação; desordem, motim.
Fonte: Dicionário online de português

Feedback: feed.back - 1 adj. de regeneração, realimentação. 2 resposta. 3
retroinformação: comentários e informações sobre algo que já foi feito com o objetivo
de avaliação. Fonte: Dicionário online de Inglês/português.
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Figura 10 – Equipe de projeto.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 



3. Qual das opções a seguir representa um indício de que a equipe do projeto não
está trabalhando como um conjunto?

a) Reuniões pobres e improdutivas.
b) Descontentamento.
c) Desconfiança em relação ao gerente do projeto.
d) Conflito e competição.

4. Um gerente de projetos descobre, acidentalmente, que sua equipe está preparando uma
festa surpresa em comemoração ao seu aniversário durante o expediente de trabalho. A
alternativa mais indicada, neste caso, seria:

a) Deixar a comemoração ocorrer normalmente.
b) Incentivar para que ocorram mensalmente comemorações dos demais aniversariantes do

mês.
c) Cancelar a comemoração.
d) Requerer que a festa seja realizada fora do local do trabalho.
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5. Um gerente de projetos está montando sua equipe quando se depara com uma
situação difícil. Dois de seus melhores profissionais a serem alocados não se
relacionam entre si. Qual das atividades a seguir melhor representa uma solução,
mesmo que temporária, para resolver o problema?
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a)Alocar os dois profissionais e deixar que eles se entendam sozinhos.
b)Escolher apenas um dos profissionais.
c)Requerer uma conversa entre os profissionais, para identificar o motivo do
problema.

d)Deixar claro aos dois que não vai admitir problemas de relacionamento no
ambiente do projeto.


