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1. Patrocinador: inicia o projeto, se coloca como autoridade, estabelece o
projeto como prioridade, define objetivos e limites, fornece recursos;

2. Gerente: responsável pelo atingimento dos objetivos, elabora o plano de
ação, motiva e organiza a equipe, comunica as informações sobre projeto,
monitora a evolução dos trabalhos;

3. Interessado: beneficiário do projeto, afetado por ele, fornece feedbacks,
pode ser envolvido eventualmente, pode não ser interessado em todo o
projeto, mas em partes específicas;
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4. Membro-chave: assistência ao gerente com conhecimento técnico, avalia a
viabilidade, expertise técnica quando necessário;

5. Membro: em tempo integral se dedica às atividades operacionais descritas
no plano de ação,
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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.
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 O conflito entre os membros da equipe ocorre quando o comportamento de
uma pessoa ou de um grupo impede ou dificulta a realização dos objetivos
da outra parte, portanto é o choque ou antagonismo entre pessoas, grupos,
ideias
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As principais causas de conflitos em um projeto estão listadas a seguir:

• Cronogramas: desacordos com os prazos, sequenciamento das atividades
etc.;

• Prioridades: divergência da sequência de atividades e tarefas que poderiam
ser adotadas para a conclusão do projeto;

• Recursos humanos: surgem na formação da equipe, devido ao recrutamento
de pessoas de outras áreas funcionais da organização;
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• Balanceamento de opiniões técnicas e de desempenho: desacordos em
relação à parte técnica e especificações de desempenho em projetos
orientados para esse fim; às vezes, são necessários vários ajustes;

• Procedimentos administrativos: conflitos voltados para a gerência e a
administração, de como será o gerenciamento do projeto e seu
relacionamento, definições de responsabilidades, objetivos do projeto,
suporte administrativo e interfaces;
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• Custos: divergências sobre estimativas de custos das áreas de apoio e das
diversas partes do projeto; muitas vezes, os custos são sub ou
superestimados.

• Conflitos de personalidade: desacordos por diferenças interpessoais e não
por questões técnicas.
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• Observa-se que o projeto é uma fonte de conflitos, porém são possíveis
medidas preventivas, no intuito de prevenir ou minimizar seus efeitos.

• Conflitos intrapessoais: a organização deve estabelecer a descrição dos
cargos e os limites de autoridade e responsabilidade, deve incentivar a
cooperação interna e não a competição;
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• Conflitos interpessoais: a organização, além do descrito anteriormente,
deve estabelecer princípios éticos que valorizem a reciprocidade e a
cooperação, e deve estabelecer e divulgar os critérios claros para
promoções, prêmios etc. Em relação ao projeto, deve cultivar o ambiente
participativo em todos os níveis;
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• Conflitos intergrupais: deve-se combater a formação de pequenos grupos,
incentivando, assim, a integração entre todos;

• A abordagem quanto à resolução de conflitos deve priorizar a prevenção
e/ou sua rápida identificação, pois será mais fácil administrá-los;
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• É preciso estabelecer prazos, definir tarefas, identificar itens de caminho crítico,
especificar e adquirir materiais, acompanhar custos e o valor agregado;

• O planejamento das comunicações é essencial e necessário para que a gerência
superior possa ser informada sobre o andamento do trabalho possibilitando que
determinadas medidas sejam tomadas quando as coisas começarem a sair do
eixo;

• O PMI acredita que um gerenciamento de projetos eficaz é indispensável para
converter estratégias de negócios em resultados positivos de negócios.
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• O gerenciamento de projetos desdobra-se em gestões específicas, as quais
são voltadas para um aspecto específico do projeto, porém interligadas e
interdependentes, formando um conjunto único e devendo ser conduzidas
de forma simultânea;

• Gestões como custos, tempo, qualidade, recursos e pessoal merecem
atenção especial, pois impactam significativamente no resultado final;
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• Gestão da integração: tem como finalidade integrar, harmonizar e coordenar os
processos das demais gestões, com o intuito de obter o máximo desempenho e
resultado;

• Gestão do escopo: define o produto desejado, bem como a delimitação do
projeto e suas atividades gerenciais; também controla para que não haja desvio
durante o projeto, executando somente aquilo que estiver descrito no escopo;

• Gestão do tempo: estima e define a duração das atividades, que são controladas
durante a execução; define um cronograma mestre e os cronogramas
parciais/setoriais;
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• Gestão dos recursos: processo que garante que os insumos necessários ao projeto
sejam previstos, obtidos, distribuídos, mantidos, utilizados e controlados
corretamente. Pessoal, bens e serviços próprios e terceirizados são levantados
nesta gestão e posteriormente administrados por gestões próprias;

• Gestão dos custos: todos os insumos e recursos necessários são avaliados,
custeados e distribuídos pelas partes do projeto; definem-se o orçamento mestre
e os parciais/setoriais;

• Gestão da qualidade: realizada sobre o produto, com o intuito de assegurar
qualidade e a satisfação dos clientes e demais partes interessadas. Aplicada no
projeto como um todo, visando a obter a eficácia e eficiência do projeto;

17



• Gestão ambiental: assegura o emprego racional dos recursos naturais e a
preservação da qualidade ambiental, estendendo as obrigações do projeto para
com toda a sociedade e partes interessadas;

• Gestão do pessoal: deve haver planejamento sobre as pessoas necessárias à
composição da equipe, que, posteriormente, devem ser procuradas, integradas,
estimuladas e coordenadas, com o intuito de obter os resultados desejados do
projeto;

• Gestão das comunicações: visa a garantir o correto fluxo das informações e seus
registros, ou seja, é de vital importância que todos os integrantes da equipe, bem
como todas as partes interessadas, sejam informados do gerenciamento durante
toda a duração do projeto;
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• Gestão dos riscos: devido às características do projeto, ou seja, um
empreendimento único e não realizado anteriormente, existem vários riscos
a ele associados, riscos esses que devem ser reconhecidos, identificados,
avaliados e administrados, para que, se não eliminados ou evitados, sejam
pelo menos minimizados;

• Gestão do suprimento: realiza o levantamento das necessidades e a
obtenção dos recursos para as gestões anteriores, como equipes terceiras,
equipamentos, serviços específicos, especialistas etc.; passa a ser, então,
administrado por esta gestão, que ainda faz a gestão desses contratos.
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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 seu
trabalho?
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