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RESUMO

O gerente deve apresentar algumas habilidades fundamentais para que possa exercer o seu papel 
coordenando a equipe, direcionando o trabalho, fazendo com que os objetivos sejam atingidos, mantendo 
um relacionamento entre os empregados de confiança e respeito, sendo possível obter o mais alto 
rendimento dos recursos disponíveis. E além das habilidades, é importante saber que existem algumas 
práticas, no trabalho de qualquer departamento, que são de responsabilidade gerencial, como o 
planejamento por exemplo, dentre outras. É muito comum notar que o gerente que coordena o 
departamento de informática não era anteriormente um profissional da própria área, pelo fato desses 
profissionais terem uma formação muito técnica e pouco administrativa, com pouca capacidade gerencial, 
não apresentam estas habilidades nem o conhecimento dessas práticas e, como será dito mais adiante, este 
trabalho foi realizado pensando nisso, dar uma noção básica de habilidades e práticas que este 
profissional deve ter para ocupar bem o cargo da gerência, para isso, este trabalho apresenta 
primeiramente algumas habilidades e práticas comuns a qualquer gerente, princípios de gerência e   os 
estilos gerenciais mais encontrados, a segunda parte deste trabalho apresenta estas principais funções 
gerenciais à partir de visitas feitas a uma empresa de grande porte, acrescentando uma visão prática sobre 
o assunto. Este trabalho ainda acrescenta algumas noções sobre qualidade, motivação, relacionamento 
analista-usuário.
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1.   INTRODUÇÃO

1.1. Considerações iniciais
Quando o presidente de uma empresa não tem o menor conhecimento em informática, ou conhece muito 
pouco e tem que decidir sobre algum investimento neste setor e sabe que dessas decisões depende o 
futuro da companhia, ele resolve este problema delegando, e assim surge o “gerente de informática”. E 
estes têm assumido responsabilidades cada vez maiores nas empresas. Tendo o desafio de introduzir 
inovações que melhorem os negócios, fazendo crescer o lucro. 

A tecnologia da informação deixou de ser um simples suporte, para ocupar o lugar de papel estratégico 
nas empresas. É como se a empresa moderna se tornasse uma extensão do seu departamento de tecnologia 
da informação. E o papel do responsável pela informática é muito importante para manter o controle, 
garantindo que os objetivos da empresa sejam alcançados.

 Mas qual é o perfil do profissional que melhor se encaixaria neste papel de responsável pela informática?

Muitas vezes o que  ocorre são profissionais de outras áreas serem promovidos para gerente de 
informática já que o técnico da própria área não apresenta capacidade gerencial tais como: planejamento, 
controle, direção, seleção de pessoal, determinar objetivos, avaliar o desempenho.

Muitas empresas tentando encontrar estas habilidades nos candidatos, procuram, além da técnica, uma 
forte evidência de diversificação, como os que já haviam cursado aulas de música, de redação ou que 
haviam praticado esportes que aumentam a capacidade de trabalhar em grupo e de comunicação.

Apresentar boa capacidade de comunicação oral e escrita é fundamental, o texto “Boa Viagem” [15] nos 
mostra mais claramente este fato ao nos apresentar opiniões de profissionais bem sucedidos que 
perceberam a necessidade dessas habilidades pessoais, cito aqui algumas dessas opiniões:

“Muitos profissionais técnicos, principalmente os jovens presumem que basta ter a idéia certa, a solução 
perfeita, porém, o que distingue as pessoas bem sucedidas das que ficam para trás não é tanto a 
competência, mas a capacidade de se relacionar com as outras e de transmitir o que pensam, no entanto, 
se você não for capaz de explicar por que a sua solução é a certa - e convencer as pessoas de que você 
sabe o que está dizendo- não chegará a lugar nenhum.” (Steve McMahan - diretor da Source Service 
Corp.) (1997:20)

“Os projetos de TI (tecnologia de informação) não costumam falhar por motivos técnicos, se há um 
problema, o mais comum é que uma pessoa não tenha conseguido convencer outra. Ou não entendeu o 
clima político da empresa. Ou ainda, não foi capaz de explicar com clareza os benefícios de uma mudança 
nos sistemas.” (Bob Johson - gerente de desenvolvimento de recursos humanos de TI na HP) (1997:20)

E na informática, podemos perceber muito claramente os efeitos da má comunicação quando analisamos 
o relacionamento analista – usuário.

Este trabalho apresentará as práticas que são de responsabilidade gerencial. Apresentará também algumas 
habilidades que qualquer gerente deve ter que melhor o capacite a orientar uma equipe de trabalho.

1.2. Definições importantes
Antes de iniciar devemos apresentar alguns conceitos:



Cliente é qualquer entidade, pessoa ou órgão que recebe ou se beneficia de produtos/serviços ou 
informações. Há três categorias de clientes:

1)      Clientes externos – são aqueles que usam os produtos/ serviços no dia-a-dia. São também 
conhecidos por clientes finais.

2)      Clientes intermediários – são, normalmente, os distribuidores e revendedores que tornam os 
produtos/serviços disponíveis ao cliente final.

3)      Clientes internos – são as pessoas da organização que dão continuidade às etapas do trabalho, com 
o fim de servir outros clientes (internos), até chegarem ao cliente final.

É fundamental que estes clientes sejam claramente identificados e definidos.

Processo é o conjunto de atividades, ou seja, as etapas predeterminadas e organizadas para gerar 
produtos/serviços/informações que atendam às necessidades dos clientes. A empresa é um processo, 
assim como os setores e as inúmeras atividades que compõem a sua estrutura.

Produto é a parte específica de um serviço ou da confecção de um produto, que é da responsabilidade 
exclusiva de alguém. Após seu término, terá continuação com a próxima pessoa do processo de trabalho.

Fornecedor é a entidade, pessoa ou órgão que fornece insumos (produtos, serviços ou informações) ao 
processo.

Meta é o resultado, o fim, o objetivo que se pretende atingir ao final do processo.

Método é o conjunto de procedimentos (meios) necessários para se atingir uma meta determinada.

Qualidade significa criar padrões quantificáveis de bons produtos/serviços para que o cliente fique 
integralmente satisfeito. Não se restringe ao âmbito empresarial passa pela qualidade de vida das pessoas. 
É um exercício de cidadania, pois é através das pessoas que a empresa vai estar qualificada.

1.3. Organização do documento
Este trabalho está organizado em duas partes principais: a gerência na organização usando-se de um 
diagrama de fluxo de dados (DFD) para demonstrar mais claramente as práticas de responsabilidade 
gerencial, e são descritas algumas habilidades que o gerente deve apresentar para que consiga realizar o 
trabalho junto ao seu pessoal utilizando-se dessas práticas com mais eficácia. A segunda parte, gerência 
em informática, apresentará as práticas gerenciais, citadas na primeira parte, observadas no departamento 
de informática de uma empresa de grande porte, fornecendo ao leitor uma idéia prática sobre o assunto.

Será descrito uma explicação básica sobre os componentes de um DFD (que também é utilizado no 
segundo capítulo para melhor representar as práticas gerenciais)  no apêndice D deste trabalho.

1.4. Objetivo do trabalho
É raro que o profissional da área de informática chegue a ocupar o papel de gerente daquela área, por 
apresentar uma formação muito técnica e pouco administrativa. Ouve-se falar muito que os presidentes 
das companhias preferem promover como gerente de informática o profissional de outra área, pois 
apresentará uma linguagem mais familiar e mais voltada para os negócios.

Este trabalho foi realizado pensando nisso, dar uma noção básica de habilidades e práticas que este 
profissional deve ter para ocupar bem o cargo da gerência.



O autor Fernando Henrique da S. Neto[5] afirma que o melhor seria que um profissional da própria área 
de informática fosse promovido a gerente, pois já sabe com o que e como se trabalha naquele 
departamento e assim, já tendo a técnica do trabalho, este profissional passaria por um treinamento 
visando desenvolver suas habilidades gerenciais. 



2. A GERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO
Esta primeira parte do trabalho, em que trata da gerência na organização, vem apresentar os conceitos 
básicos da boa liderança, seus princípios e habilidades que favorecem o bom líder a manter o controle, a 
direção e o bom desempenho dos seus subordinados.

Serão descritos os seguintes assuntos:

•         a organização - conceito básico

•         chefe ou líder? - qual a diferença? Tipos mais comuns de líderes.

•         o estilo de liderança mais eficiente

•         o líder na organização

•         habilidades gerenciais

•         práticas de responsabilidade gerencial

2.1. A organização
Pode-se dizer que um conjunto de atividades conscientemente coordenadas executadas por duas ou mais 
pessoas é uma organização, que só existirá se essas pessoas, tendo um propósito comum, são capazes de 
se comunicarem e cooperarem com ação.

A hierarquia surge então deste processo, que pressupõe a necessidade de se formar os líderes, os 
supervisores e os supervisionados, pessoas que orientem e coordenem os esforços. 

A organização tem uma característica muito importante ainda não mencionada, nela as pessoas trabalham 
em equipe e, portanto, é aceito normas e valores que contribuem para a melhor conduta dos seus 
integrantes, levando os indivíduos a trabalharem associativamente, tendo o mesmo objetivo, com 
responsabilidade mútua (cada um para todos). 

2.2. Chefe ou líder?
Os dicionários registram que chefe e líder têm o mesmo significado, na realidade, o uso já consagrou uma 
pequena diferença. O chefe refere-se ao líder formal, aquele que recebeu poderes para liderar. O líder 
refere-se ao líder natural, espontâneo. 

O poder do chefe não está necessariamente relacionado com sua personalidade. Pode-se obedecer a um 
chefe simplesmente porque é o chefe. Nem sempre o que se destaca no grupo (o líder informal) é levado 
ao cargo de chefia.

O fator que completa o sentido da palavra líder é a influência, o homem que exerce influência sobre o 
outros elementos do grupo é o líder. 

Na empresa, no entanto, a liderança pode ser definida como a arte de induzir os subordinados a 
cumprirem suas obrigações com zelo e correção.

A. Nogueira de Faria[7] nos apresenta, dentre outros, estes tipos mais comuns de líderes:



•         líderes autocráticos - os capatazes e mestres, em virtude do nível de pessoal que dirigem, tendem a 
ser mais autocratas.

•         líderes democráticos - os gerentes têm mais oportunidade de exercerem uma liderança democrática.

•         líderes liberais - este tipo é representado pelo diretor do conselho, que não administra, mas deixa 
toda a responsabilidade para a gerência.

Como se pode notar estes vários tipos de líderes aparecem em todos os níveis da administração e seu 
estilo pode variar de acordo com sua posição hierárquica e situação em que se encontra no momento.

É claro que as empresas por serem sistemas abertos sofrem influência direta do regime político vigente no 
país onde operam, assumindo tendência autoritária ou democrática, à medida que altera a natureza do 
regime.

A vantagem do regime democrático é que ele permite a movimentação da comunidade, através de 
entidades diversas, como os sindicatos por exemplo, influindo diretamente no aperfeiçoamento das 
atividades empresariais.

2.3. O estilo de liderança mais eficiente
Numa situação de trabalho, é muito difícil um administrador exercer apenas um estilo de liderança. 
Mesmo sendo um líder democrático, em certos momentos, ele terá de agir com energia e exigir que 
alguma coisa seja feita, apesar da resistência de alguns. Tudo depende da situação e do tempo de que ele 
dispõe. Há pessoas que demoram a entender o significado de uma ordem e, se o chefe for esperar pela 
compreensão, o tempo não será suficiente. Nessas ocasiões, o chefe terá de se valer de sua autoridade, dar 
a ordem com energia e deixar a compreensão para outra oportunidade.

Então, qual é o estilo de liderança mais eficiente?

O estilo de liderança mais adequado para a situação é o mais eficiente, e o bom supervisor sabe como agir 
em cada caso.

2.4. O líder na organização
Um bom líder deve manter-se preocupado, ou melhor, atento ao alcance dos objetivos da empresa e às 
pessoas, já que estes se inter-relacionam. Esta preocupação com a produção e as pessoas em cada estilo de 
liderança é melhor apresentado no apêndice B deste trabalho através de um gráfico desenvolvido segundo 
as observações de Blake[1].

Esta preocupação com os objetivos pode se dar na busca de inovações encontrando novos rumos para o 
crescimento da organização ou por levantamentos realizados por dados que demonstrem a eficiência dos 
serviços desenvolvidos.

O líder demonstra preocupação com as pessoas, quando, para alcançar os objetivos da organização, 
procura com que todos exerçam a sua função num clima confiante, respeitoso, procurando manter as 
melhores condições para o desempenho do trabalho, e isso se dá se há um interesse no alcance das metas.

A gerência não é satisfatória quando o líder não estimula os subordinados a darem o melhor de si no 
desempenho das atividades, procurando exercer a liderança num relacionamento do estilo autoridade-
obediência.

A preocupação com o alcance dos objetivos da empresa e com as pessoas devem se equivaler, segundo 



Blake[1],  um líder com alta preocupação com a pessoas associada a uma alta preocupação com a 
produção é o mesmo que desejar que as pessoas mergulhem no trabalho e colaborem com entusiasmo.

2.5. Práticas Gerenciais
Além disso, há algumas atividades que são de responsabilidade gerencial durante o desenvolvimento de 
qualquer trabalho, estas atividades são apresentadas no diagrama de fluxo de dados (DFD) abaixo e 
descritas a seguir:

Figura 2.1 – Diagrama representativo das práticas gerenciais

•         planejamento;

•         organização;

•         direção;

•         controle;

•         pessoal;

•         gerência por objetivos;
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•         avaliação do desempenho.

Chamamos de cliente todo aquele que solicita o desenvolvimento de alguma tarefa importante para o 
alcance dos objetivos de sua equipe ou da própria organização. Portanto, o cliente pode ser também o 
usuário de algum trabalho desenvolvido por aquela equipe solicitada.

Meillir [2] define como gerenciamento de projetos a execução repetida das atividades gerenciais que 
foram expostas no DFD como sendo: planejar, organizar, dirigir, controlar, integrar, estabelecer metas e 
avaliar o desempenho. Atividades estas, necessárias para o desenvolvimento das tarefas propostas pelo 
cliente, que são melhor detalhadas a seguir.

Planejamento e seleção de pessoal: é de responsabilidade gerencial reunir seu pessoal específico para a 
realização do trabalho, e em equipe, formular um modelo de todo o projeto estabelecendo metas e prazos. 
“O planejamento está para um projeto, como o roteiro está para uma viagem.” (1990:85) [2]

Organização: Determinar o que cada um deve fazer e como. Todas estas informações devem ser assim 
organizadas pelo gerente, de modo que todos tenham acesso a estas informações e saibam o seu papel no 
desempenho da atividade. “Se um planejamento parece um roteiro de viagem, uma organização é como 
um veículo para seguir o roteiro.” [2] (1990:95).

Controle e direção: o gerente deve se manter informado sobre todo o desenvolvimento do trabalho 
identificando com a sua equipe os problemas, revendo metas e providências, ajudando a resolvê-los 
quando necessário para que as atividades se mantenham no rumo certo. O controle do trabalho - 
utilizando-se da inspeção e crítica - se faz necessário durante todo o processo de desenvolvimento: antes, 
durante e depois, evitando obstáculos que dificultem o alcance dos objetivos. É importante que o gerente 
saiba que um elogio a um trabalho que está sendo inspecionado motiva o subordinado a fazer um esforço 
para que tudo continue andando bem. 

A avaliação do desempenho de um trabalho poderá tomar dois rumos:

•         apresenta a idéia geral da tarefa que está sendo executada num processo de feedback entre o chefe e 
o subordinado, onde são apontados os erros existentes e as melhores soluções, e o trabalho é retomado - é 
preciso que o chefe tenha em mente que o processo de correção do trabalho não é acusar, nem procurar 
culpados, é colocar o trabalho no rumo certo, previsto e planejado que muitas vezes não se encontra assim 
por problemas no planejamento ou na organização. 

•         depois do trabalho já pronto, a avaliação do desempenho aponta os erros e acertos e possibilita, 
com base nesta experiência, determinar antecipadamente os erros e acertos de projetos futuros. 

Com o desenvolvimento de cada uma dessas práticas, tendo o trabalho de equipe centrado na 
participação, o envolvimento e comprometimento dos subordinados se torna maior ajudando-os a 
entender melhor os problemas e a ter interesse em obter bons resultados.

Durante todo este processo de desenvolvimento de uma atividade exposto no DFD, o gerente deve estar 
atento para saber resolver as divergências e conflitos que surgirem, saber lidar da melhor forma com seu 
pessoal. É sobre isso que trataremos a seguir.

2.6. Gerência por princípios
Não há regras para exercer bem a liderança porque o líder orientará pessoas diferentes, e embora o seu 
trabalho consista nos mesmos componentes enfrentará situações diferentes a cada dia. O que existe então 
são princípios da boa liderança. A essência da liderança é tratar cada indivíduo e situação como sendo 
únicos, de acordo com as suas diferenças. 

Um líder versátil aplica um princípio de modo apropriado analisando cada situação de modo que o 



princípio não muda mas o líder o aplica de acordo com as circunstâncias. 

Segundo o que nos diz Albino N. de Faria [7] e Meillir[2], podemos citar alguns princípios da boa 
liderança:  

•         as pessoas se sentem mais motivadas quando se sentem comprometidas com a organização, quando 
vê que seu trabalho é útil, traz mudanças e auxilia outros;

•         as maiores contribuições são dadas quando se têm uma comunicação livre e aberta quando a pessoa 
tem conhecimento de todas as informações referentes ao seu trabalho, quando os conflitos são resolvidos 
utilizando-se compreensão e acordo;

•         cada um deve dar a contribuição máxima no seu trabalho, ter iniciativa, que acontece quando a 
organização dá autonomia ao seu funcionário. Os membros da organização se sentem mais 
comprometidos quando podem participar na solução de problemas e decisões;

•         a gerência por objetivos atrai toda a equipe que se liga à meta procurando realizá-la, pensa como 
alcançá-la e faz o esforço necessário para atingí-la;

•         normas e padrões favorecem a satisfação no trabalho;

•         a crítica como processo que consiste em estudar melhor a atividade que está sendo feita, 
procurando melhorá-la e evitando possíveis erros, faz com que aumente o ritmo da aprendizagem e, 
assim, há um maior progresso[1]. 

Uma organização andará melhor aplicando estes princípios, pois aumentará a contribuição do seu pessoal 
e ajudará a manter a confiança e o respeito mútuo.

2.7. Trabalho em equipe - solucionando problemas
Segundo Blake[1], o gerente deve identificar o problema real a ser solucionado. Muitas vezes, o que se 
supõe ser o problema, na verdade, é apenas o seu sintoma, e muitos gerentes se impenham a resolver esse 
sintoma achando que estão resolvendo o problema.

Depois de identificá-lo o gerente deve selecionar as pessoas que detêm o conhecimento e experiência que 
a façam capazes de atacá-lo e solucioná-lo.

O passo seguinte se refere à solução do problema, e para isso é necessário desenvolver várias opções, 
várias possibilidades de resolvê-lo, e desse modo, poderá surgir a melhor, só resta verificar então se de 
fato essa melhor alternativa pode ser aceita por todos e implementada.

Durante a sua implementação  é necessário prever o tempo disponível evitando que outro problema o 
“obrigue” a abandonar, ou atrapalhe na solução do primeiro, e prever também os recursos disponíveis 
para a implementação da solução. Que após implementada deve-se estar atento a alguma falha que poderá 
ocorrer em alguma fase da solução.

2.8. Trabalho em equipe - Solucionando conflitos
Segundo Blake[1], sempre há a possibilidade de ocorrer conflitos de pontos de vista em qualquer equipe, 
mesma naquela bem estruturada. 

Os conflitos que ocorrem entre duas pessoas são mais fáceis de solucionar do que os que surgem entre 
várias pessoas numa equipe, com várias pontos de vistas diferentes.
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Num conflito entre duas pessoas, para solucioná-lo, é necessário que cada um exponha o seu ponto de 
vista sem a intenção de denegrir o outro, ser direto evitando suspeitas quanto a sua posição, fazer 
perguntas que realmente esclareçam a posição do subordinado, procurar saber o por quê dele apresentar 
aquele ponto de vista diferente, ajudá-lo a analisar as consequências do seu ponto de vista pedindo a sua 
ajuda para isso.

Já num conflito gerado em uma equipe, exige-se a tarefa de tentar compreender o por quê do dilema, para 
isso deve-se observar como cada um vê o problema e qual é a diferença deste ponto de vista para os dos 
outros.

Muitas vezes as polêmicas surgem pelo simples fato dos integrantes do grupo alimentarem emoções 
pessoais, muitos gostam da emoção da “disputa de ganhar/perder”, e quando se apresentam então, pontos 
de vista opostos sobre certo assunto, o gerente deve fazê-los entender e ver o antagonismo de suas 
opiniões, e sugerir que examinem o que os leva a fomentá-lo.

Ou, às vezes, a polêmica surge devido a falta de objetivo definido. E nesse caso, cada membro da equipe 
segue sua própria versão do objetivo, é necessário então, fazê-los compreender o real objetivo e fazê-los 
ajustar a estes os seus objetivos pessoais.

O chefe que abre uma discussão com a equipe para a solução de conflitos com o exercício da boa 
liderança não tentando impor a solução mas discutindo-a abertamente faz com que toda a equipe se 
comprometa, troque opiniões e supere as divergências.

2.9. Crítica
De acordo com o que nos diz Tibor Simcsik[3], Meillir[2] e em entrevista a um gerente de informática de 
uma grande empresa[18], pode-se notar o valor da crítica.

Uma equipe aprende muito com a crítica. O grande problema das pessoas muitas vezes poderia ser 
resolvido com a autocrítica, e em um trabalho de equipe também.

A crítica pode ser utilizada  para avaliar a atividade a ser desempenhada antes mesmo dela começar, 
determinando o que cada um sabe a respeito, o que cada um espera que aconteça e como, e o que deseja 
que seja feito, isso faz com que os recursos humanos sejam melhor utilizados e pode ainda prever e evitar 
problemas e conflitos.

A crítica pode ocorrer também durante a execução da atividade, sendo capaz de substituir um 
comportamento que não levará ao alcance do objetivo antes que a atividade seja bloqueada por sérios 
problemas. Essas críticas podem ser feitas espontaneamente, tomando um certo cuidado com a 
impulsividade que poderá gerar atitudes defensivas.

Ela então, evita que uma atividade já comece com erros, evita também que se tome opções incorretas e 
permite a revisão de todo o trabalho oferecendo mais experiência à equipe no desempenho de outras 
atividades que surgirão. Esta última é a crítica realizada logo após o término da atividade que além da 
experiência que proporciona, permite à equipe avaliar os resultados analisando se era o esperado e 
descobrir o que, talvez,  pode ter influenciado negativamente. 

O gerente deve estar atento a não entrar na próxima atividade, antes de fazer esta crítica à atividade 
anterior, pois se agirem assim estarão perdendo muito por não estarem aprendendo o máximo possível 
com a experiência.



2.10. Estilos de gerentes
Existem vários estilos de gerente. Muitas vezes eles apresentam um estilo dominante influenciados por 
várias condições, alguns por valores pessoais que influenciam na sua maneira de tratar as pessoas, outros 
por experiências pessoais que influenciam no procedimento em determinado estilo em detrimento a outro 
já experimentado por ele,  ou às vezes são influenciados a adotarem um determinado estilo pela rigidez 
dos regulamentos e exigências da organização ou pelas “oportunidades” que lhes são apresentadas.

O gerente deve mudar e adaptar os estilos de acordo com a necessidade, mas o estilo dominante é o que 
dirá como a pessoa exerce a gerência.

A organização pode ter os mais modernos equipamentos, o pessoal mais bem qualificado, com o melhor 
ambiente de trabalho mas que nada valerão se a liderança for exercida de modo ineficaz. 

Blake[1] e Tibor Simcsik[3] nos dão uma idéia das principais características dos estilos gerenciais mais 
comuns.

O gerente decidido

Sua única preocupação é com o alcance dos resultados. Ele se sente o “dono do poder” e quer sempre 
controlar e dominar. Acredita que qualquer erro, não foi provocado por ele mas pelos seus colegas ou 
subordinados que não souberam executar direito as suas ordens.

O gerente sociável

Quer sempre conquistar a aceitação dos outros, se sente mal quando percebe algum tipo de rejeição. Não 
consegue ver diferença entre rejeição de sua idéia e rejeição pessoal, por isso, ele tenta sempre evitar as 
divergências.

O gerente metódico

Procura sempre a observância das normas, regulamentos e   regras do jogo.

O gerente racional

O seu objetivo é promover a participação e o envolvimento das pessoas no trabalho, bem como o seu 
compromisso com o mesmo.

Estes são os estilos gerenciais mais encontrados nas organizações, e Tibor Simcsik[3] nos mostra o risco 
que o gerente corre ao se apresentar com um destes estilos como dominante, e a melhor maneira de lidar 
com cada estilo, citados na tabela 2.1:

 

 

 

Estilo Risco Como lidar com ele

Gerente 

decidido

corre o risco de truncar idéias, 

fazer julgamentos 

Deve se apresentar como 

solução e não como  



precipitados. problema, sendo detalhista e 

confiável.

Gerente 

sociável

corre o risco de provocar 

perda de tempo, reuniões 

muito longas, desviar-se dos 

objetivos da empresa e 

obrigações sociais 

desgastantes.

Ser tático e sensível ao 

trabalho de equipe, ao qual 

deve se apoiar.

Gerente 

metódico

muito tecnocrata, formaliza 

todo movimento criativo 

originando discussões e o 

desvio dos objetivos e dos 

resultados desejados.

Deve ser ordenado e 

formalista com propostas 

claras marcando as regras do 

jogo, a metodologia da 

discussão, a documentação de 

apoio.

Gerente racional corre o risco de cair no 

subjetivismo e nos problemas 

semânticos

ser direto, objetivo e simples, 

evite envolver emoções e 

sentimentos.

 

Tabela 2.1 – estilos gerenciais

Blake e Jane S. Mouton[1], mostram outros estilos de gerentes também muito encontrado nas 
organizações: o paternalista, o oportunista e o gerente de fachadas, aos quais eles apresentam as seguintes 
definições:

O gerente paternalista

“O paternalista bem sucedido é aquele que conseguiu criar clones. Os subordinados aprenderam a pensar 
do modo que o chefe pensa, a trabalhar como o chefe trabalha, a apreciar as mesmas atividades de lazer 
apreciadas pelo chefe e até mesmo a vestir-se da mesma maneira.” (1995:150)

O gerente oportunista

 “A sua idéia fundamental é primeiro chegar lá e depois aperfeiçoar seu comportamento e projetar 
qualquer imagem que o faça parecer um estadista, um herói ou um grande líder. O oportunista tenta evitar 
quaisquer atos que o façam passar despercebido, perdido na multidão ou relegado a um segundo lugar. Se 
trata de uma abordagem em benefício próprio, que “usa” a organização e seu pessoal para chegar ao 
topo.” (1995:157)

O gerente de fachadas

 “A característica de todos os fachadas é que evitam revelar o que existe em suas mentes, embora queiram 
dar a impressão do contrário. Em nível mais profundo, são portanto fechados e se escondem, mas 



parecem ser abertos e francos. Na realidade, o fachada serve interesses próprios e não os da empresa.” 
(1995:177)

O risco que o gerente corre ao se apresentar com um destes estilos como dominante e a melhor maneira 
de lidar com ele são citados na tabela 2.2, de acordo com Blake[1]:

 

Estilo Risco Como lidar com ele

Paternalista Corre o risco de chegar a rejeitar 

a capacidade de pensar e as 

qualidades do seu pessoal.

Deve se apresentar com 

obediência pronto para executar 

as tarefas que o chefe 

determinar.

Oportunista Corre o risco dos subordinados 

se lançarem contra ele, ao 

perceberem que ele tudo faz para 

subir na organização.

Aqueles que se acham em 

condições de ajudar o 

oportunista a “subir”, se sentem 

satisfeitos por estarem 

contribuindo.

Fachadas Corre o risco de sacrificar a 

produtividade Quando seus 

interesses divergirem dos 

interesses da empresa.

Deve apresentar-se com 

obediência, assim como ao líder 

de estilo paternalista.

 

Tabela 2.2 – Outros estilos gerenciais

A base para a compreensão da liderança gerencial está no reconhecimento de que os atos de um chefe são 
ditados por pressupostos sobre como usar a autoridade para alcançar as finalidades da organização com o 
concurso e por intermédio de pessoas. Os estilos gerenciais apresentaram os vários modos de usar 
autoridade ao exercer a liderança.

2.11. Conclusão
Blake[1] nos dá o exemplo de que se for violado algum princípio da física na construção de uma ponte, 
teremos em troca, uma catástrofe. Da mesma forma, violemos os princípios da boa liderança e 
provocaremos o colapso da organização. Quanto à crítica, ele nos diz que é como tomar distância do ciclo 
inteiro e explorá-lo, segundo suas forças e fraquezas em cada uma de suas fases, do início ao fim. Deste 
modo se percebe o que deverá ser retido ou repetido em ciclos futuros.

Devemos ter em mente que as habilidades citadas neste capítulo são fundamentais para que o gerente 
consiga manter o relacionamento dos empregados baseado na confiança e no respeito, sendo possível 
assim, obter o mais alto rendimento dos recursos financeiro, técnicos e humanos.



 

3. GERÊNCIA EM INFORMÁTICA
A boa liderança é fator significativo no sucesso da atividade que está sendo desempenhada por um grupo 
de trabalho.[1]

Este capítulo vem descrever, à partir de visitas feitas ao departamento de informática de uma empresa de 
grande porte, as principais preocupações que o gerente deve ter ao administrar um setor de informática, 
como:

•          motivação de seu pessoal;

•         organização e distribuição de suas equipes de trabalho;

•         estratégias, formas de execução e composição da equipe para prestação de serviços ao cliente;

•         definição de profissionais por equipe;

•         medidas de produtividade/qualidade.

A descrição desses temas à partir de visitas a uma macro empresa, vem acrescentar uma idéia prática das 
principais funções gerenciais descritas no capítulo anterior.

3.1. A empresaX
O papel do gerente quanto a dirigir seu pessoal de modo a atingir os objetivos esperados pela organização 
atendendo às necessidades do seu cliente, seja ele interno ou externo, mantendo um nível elevado de 
qualidade e satisfação quanto ao trabalho esperado e realizado, foi observado na empresaX, a qual 
apresenta a área de desenvolvimento de aplicativos atualmente estruturada em 6 equipes e 2 gerências de 
sistemas, conforme o organograma da figura 3.1:

 

 

        Sistemas 

comerciais                                              Sistemas aplicativos

              gerência                                                         gerência
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Figura 3.1 – Organograma da área de desenvolvimento de aplicativos da empresaX

 

Sendo que, essas equipes são formadas por analistas seniors, pleniors e juniors e analistas trainee, 
programadores seniors, pleniors e juniors, conforme a necessidade de cada equipe.

Em entrevista ao gerente de sistemas aplicativos[20] desta empresaX, foi apresentado um trabalho por ele 
desenvolvido de  estrutura dinâmica de atendimento ao cliente, onde fica claro a missão da informática 
naquela empresa, como eles se organizam para melhor atender os objetivos previstos, controlam o 
trabalho apontando as falhas, acertos e melhorias, entre outras práticas, apresentadas no capítulo anterior 
como sendo práticas de responsabilidade gerencial.

A empresa X vive duas realidades:

1)      os sistemas desenvolvidos são para um público interno e o público externo, considerando que vai se 
fazer a integração dos sistemas para os clientes e os fornecedores da empresa. 

2)      A outra realidade, é que não se fala mais em informatização dos processos e sim, automação dos 
processos, o que no geral, significa redução de custos, aumento da produtividade, diminuição de riscos e 
um nível mais elevado de desenvolvimento se comparado com outras organizações em que a realidade é a 
informatização.

A missão da informática na empresa X consiste em, basicamente, desenvolver soluções que excedam a 
expectativa do cliente interno e externo, para isso tem-se em mente que o trabalho desenvolvido deve 
atingir os objetivos do cliente na área em que ele trabalha, numa busca constante de eficácia, mantendo 
um estilo gerencial empreendedor, inovador e participativo, fornecendo condições adequadas  de trabalho 
para o indivíduo, para que ele possa exercê-lo da melhor forma possível e utilizando do controle de 
qualidade que ajuda a manter o zelo pela imagem da empresa.

Mas para alcançar este objetivo (de desenvolver soluções que excedam a expectativa do cliente), é preciso 
vencer alguns desafios como:
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•         identificar e implementar as tecnologias realmente necessárias e adequadas ao negócio - não é o 
uso da tecnologia por tecnologia, tem que se agregar valor para o negócio. Para que trocar um sistema de 
uma linguagem, para uma linguagem mais moderna se ele atende muito bem na linguagem antiga? Deve 
ser feito este balanço.

•         manter atualizado os recursos tecnológicos com padrões de custos compatíveis com as atividades - 
ver se o custo/benefício em tecnologia de informação (TI) é viável para a empresa.

•         manter em alta o nível de satisfação dos clientes internos - ponto importante para se manter a boa 
imagem do setor de informática na empresa.

•         fazer com que a tecnologia seja um diferencial em relação à concorrência.

•         fazer constante na equipe o sentimento de motivação para obter resultados elevados e consistentes 
níveis de:

•         proatividade - despertar no indivíduo o interesse de sempre obter maior proveito de suas atividades.

•         inovação - procurar novas formas de atingir os objetivos com maior eficácia.

•         eficiência - incentivá-lo a cumprir sempre com suas obrigações.

•         eficácia - incentivá-lo a cumprir sempre com suas obrigações sem deixar a  desejar.

3.2. Modelo da equipe de desenvolvimento da empresa X
 

Equipe Função

Coordenação da equipe 

(coordenador)

Sabe quem é o cliente a ser atendido tendo 

a visão de negócio voltada para processos.

Grupo de analistas São responsáveis por sistemas e projetos 

que vão substituir sistemas, evoluir os já 

existentes ou trocar os sistemas existentes 

por pacotes.

Grupo de programadores São co-responsáveis pelos sistemas e 

projetos.

 

Tabela 3.2.1 – modelo da equipe de desenvolvimento da empresaX

As equipes foram organizadas para estarem voltadas às áreas da empresa, pensando nos processos do 
negócio de cada área, que é justamente estar preso não à estrutura organizacional (às áreas) mas à 
estrutura de processos, aonde então, tem que se ter analistas de negócio, pessoas que conhecem o negócio 
e vão saber utilizar a tecnologia de informação de acordo com cada caso. Geralmente então, quem 



coordena uma equipe dessas é um analista senior com grande conhecimento do negócio da empresa e 
grande vivência no uso da TI.

O grupo de analistas que este coordenador toma conta são analistas seniors, pleniors e juniors que vão 
estar responsáveis por sistemas e projetos.

 

               grupo de 

analistas                 

➪             resp. sistemas/

    ans.sr; ans.pl; ans.jr.                                projetos       

 

 

Se não tiver nenhum projeto a ser desenvolvido, este grupo de analistas tem que, no mínimo, garantir que 
os sistemas antigos permaneçam funcionando. Conseguir uma convivência pacífica entre um sistema da 
década de 80, por exemplo,  com sistemas que usam tecnologia mais recente.

O coordenador reconhece o cliente, sabe quem ele tem que atender, tendo a visão de negócio voltada para 
processos. Este grupo de analistas, além das suas funções já apresentadas na tabela 3.2.1 também, quando 
são responsáveis por algum projeto exercendo o papel de líder do projeto, têm a missão administrar 
terceiros já que na empresa a área de desenvolvimento de aplicativos atua de três formas:

•         a própria equipe  desenvolve o sistema;

•         o sistema é adquirido por meio de pacotes;

•         contrata terceiros para desenvolver o sistema.

Mas, tanto por meio de pacotes quanto da contratação de terceiros deve-se ter um profissional de 
informática da empresa para estar administrando a implantação do pacote ou para administrar e estar 
desenvolvendo em conjunto com o terceiro. Com isso, tem-se para a empresa, o custo fixo e o custo 
variável:

Custo fixo: ter uma equipe que vai desenvolver tudo, tendo que ter para isso um bom programa de 
capacitação porque a equipe deverá entender de toda a tecnologia de informática.

Custo variável: diluir o custo contratando um terceiro e pagando durante o tempo de desenvolvimento do 
trabalho e depois mantendo com o recurso interno.

 

                   grupo de programadores                  ➪            particip. co-resp.

               ans.tr; prg.sr; prg. pl; prg.jr.                              sistemas/projetos
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Grupo de programadores.

A tendência é que este grupo deixe de existir. Com a contratação de profissionais formados na área de 
informática, a idéia da empresaX é capacitá-lo a trabalhar no ciclo completo de desenvolvimento do 
sistema, desde a sua concepção (planejamento, análise, modelagem e constução do sistema), até sua 
codificação, implantação e possíveis manutenções.



 

Estas equipes de desenvolvimento estão distribuídas da seguinte forma na empresa X:

 

equipe  de 

desenv.                                                                       equipes de desenv.

das áreas da empresa                                                           das outras empresas do 

(dsv. não estruturado)                                                             grupo da empresa X.

                                                                                                  (dsv. estruturado) 

 

 

              compras  vendas   

logística  finanças  apoio

                 centro de suporte ao desenvolvimento (CSD)

Figura 3.2. – Distribuição das equipes de desenvolvimento

 

O desenvolvimento de sistemas da empresaX está distribuída em 5 equipes de negócio: compras, vendas, 
logística, finanças e apoio. Então, os 4 grandes processos do negócio são: comprar, vender, distribuir e 
financiar, o quinto processo, o de apoio (processo de staff para a operação da empresa) equivale aos 
processos administrativos, de recursos humanos, de auditoria e os jurídicos.

Abaixo dessas equipes tem outra chamada de “CSD”, o objetivo dela é ser o staff para os técnicos e para 
os analistas de sistemas da área de negócio. O CSD define a metodologia do sistema, revisa, prospecta 
novas tecnologias que apoie o desenvolvimento de sistemas e dê mais qualidade. Então, é necessário que 
o papel da equipe de suporte ao desenvolvimento domine a tecnologia e conheça bastante das técnicas e 
linguagens de programação para apoiar os programadores.

A empresa X tem uma estratégia de ser full line/full service (toda linha/todos os produtos). E as equipes 
de desenvolvimento de sistemas também estão estruturadas para serem full line/full service, que significa  
estar atendendo o cliente em tudo que ele precisa dentro da área de TI: atendimento no uso de ferramentas 
para  escritório (Word, Excel....), desenvolvendo sistemas, implantando pacotes, dando consultorias para 
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os analistas da área.

Por que distribuição das equipes de desenvolvimento?

Existem profissionais nas áreas dos clientes que também desenvolvem sistemas que não são sistemas 
corporativos, são sistemas departamentais, e são estes profissionais que se relacionam com  a equipe da 
área de desenvolvimento de sistemas.

Assim, se o diretor da área Y pede um projeto, tem um profissional desta área Y que fica com o pessoal 
de desenvolvimento definindo os processos, os sistemas. Geralmente o auxiliar, o gerente ou o assistente 
gerencial é este profissional que compõe o grupo de trabalho para desenvolver um projeto, ou fazem um 
desenvolvimento não estruturado onde a equipe de desenvolvimento da área de informática tem que 
atendê-los pensando no conceito full line/full service.

E nas outras empresas do grupo tem-se também, equipes de desenvolvimento que interagem com a área 
de desenvolvimento de sistemas e, neste caso, são equipes de desenvolvimento estruturado, são técnicos 
em informática, participando, conversando com outra equipe técnica em informática.

3.3. Serviços ao cliente - estratégias
As equipes de desenvolvimento estão prontas a atender desde de a requisição de hardware/software, até 
desenvolvimento de projetos, buscando estar sempre em contato com o cliente e obter desenvolvimento 
em informática que acompanhe as inovações com custo operacional baixo.

Buscar atender o cliente em tudo o que ele necessita quanto a TI acompanhando as inovações e buscando 
baixo custo,  estando sempre em contato com ele são algumas estratégias utilizadas por essas equipes para 
atender com consistência as necessidades do cliente, sendo que os seviços ao cliente podem ser 
executados de três formas: com recursos humanos (R.H.) próprios, terceirizando o serviço ou por meio de 
aquisição de pacotes.

Para o desenvolvimento dos serviços de atendimento ao cliente é necessário:

•         um líder de projeto - o analista que é responsável por colocar aquele projeto funcionando (“colocá-
lo no ar”) , ele tem que estar atento verificando se os analistas das outras equipes alteraram os sistemas 
dos quais o seu depende, além de desenvolver a parte dele.

•         grupo de trabalho de desenvolvimento de projeto com intenso compartilhamento de R.H. entre 
equipes - pelo fato dos sistemas serem muito integrados, acontece muito que o desenvolvimento de um 
projeto cria um sistema que vai afetar outros de outras áreas, necessitando assim de se compôr um grupo 
de trabalho com o pessoal dessas outras áreas que serão afetadas;

•         patrocinador e gerente de projeto do cliente - Geralmente é solicitado que se tenha um patrocinador 
do projeto na área do cliente e um gerente do projeto. O patrocinador na maioria das vezes, é o diretor da 
área, ele é que vai negociar a prioridade do projeto com os donos da empresa e com a área de 
desenvolvimento de sistemas e é ele quem vai pagá-lo, é preciso também, alguém da área dele para 
acompanhar o desenvolvimento do projeto compondo o grupo de trabalho, chamado de gerente de projeto 
do cliente.

•         modularização dos projetos - “partir o boi em bifes”, se o projeto vai demorar 2 anos para ser 
concluído este projeto deve ser liberado ao poucos, em módulos, se o projeto só for liberado depois de 2 
anos ele já nào satisfará mais necessidade do cliente.

•         controle de projeto - cronograma, renegociar prazo, fazer documentação.

•         priorização de projetos - os macros projetos devem ser quebrados em subprojetos e ir priorizando 



com o cliente cada parte a ser desenvolvida. Geralmente não se consegue seguir o planejamento 
rigorosamente devido às novas necessidades que surgem fazendo com que seja preciso retornar à área de 
negócio e fazer nova priorização. Se é solicitado o desenvolvimento de mais algum projeto e não se tem  
recursos próprios para desenvolvê-lo, verifica-se com o cliente a aprovação de investimentos para a 
contratação de terceiros ou aquisição de pacotes para não deixar de atendê-lo, sendo que, sistemas 
comerciais, logísticos e de finanças é interessante ser desenvolvido com R.H. próprio (dentro da 
empresa), porque é este o seu diferencial frente à concorrência, isto não se compra no mercado, é o “jeito” 
de se atuar no mercado. Outros sistemas, como o de contabilidade ou de recursos humanos, adquire-se por 
meio de pacotes pois são padrões para o mercado.

•         Estratégia para equilibrar demanda-produção - a área de informática recebe muita pressão e tem 
que se saber administrar a pressão do cliente sem deixar de acontecer o backlog (tudo o que falta fazer), 
ver se os interesses do cliente são compatíveis com os interesses da empresa. Deve-se perguntar: O que a 
empresa ganha com isso? Quanto ela vai ganhar? Para não ser um trabalho onde o único beneficiário é o 
cliente. Essa é a dinâmica para se acabar com o backlog e realmente fazer coisas que vão beneficiar a 
empresa.

Para o atendimento ao cliente as equipes de desenvolvimento da empresaX são compostas por:

•         um coordenador de projetos por equipes;

•         equipes orientadas por estrutura organizacional e/ou processo;

•         equipes com, no mínimo, um analista Sr e um analista Pl;

•         tender para um analista (Sr, Pl, Tr) por macro sistema;

•         uso de estagiários para formação de RH para equipe;

•         uso de terceiros e pacotes para desenvolvimento de projetos.

Mas, como definir que se precisa de 10 pessoas nesta equipe, na outra 8, na outra 5? (o chamado 
headcount).

Em função dos sistemas que tem e dos projetos que eles desenvolvem.

Na empresaX esta definição foi feita como descrito abaixo:

Indicador Principal = número de colaboradores por macro-sistema

Número atual de macro-sistemas = 30

Número atual de projetos essênciais para a empresa = 32

Número de colaboradores = 42 (sem contar o gerente de sistemas)

Indicador sistema (nro colaboradores/sistemas) = 1,4 (média histórica = 1,5)

- se uma equipe tem 3 sistemas deve ter 5 pessoas para cuidar dos 3 sistemas (1,5 pessoas por sistema)

Indicador projetos (nro colaboradores/projetos) = 1,3



 

Pode-se subir ou diminuir esta meta em função dos seguintes fatores de influência:

•         características dos sistemas - quantidade/complexidade de processos e dados, nível de manutenção 
(os sistemas legais / fiscais sempre tem modificações a fazer) e sistemas de missão crítica (sistemas que 
são a operação do negócio).

•         características dos projetos - quantidade/complexidade de processos e dados, mudanças de TI, 
forma de execução do serviço (RH próprio, terceirização, aquisição por meio de pacotes).

•         características dos usuários em relação ao uso de TI (técnicos de informática e analistas de outras 
disciplinas).

O indicador de equipe de desenvolvimento, então, será o indicador principal ponderado pelos fatores de 
influência.

3.4. Medidas de produtividade / qualidade
A empresa que pratica a qualidade total mantém e amplia seus clientes, enfrenta a concorrência e garante 
bons negócios. Pensando nisso, o departamento de informática da empresaX mede o nível de qualidade e 
produtividade das áreas (das suas equipes), dos projetos e dos sistemas utilizando-se de alguns 
indicadores principais citados abaixo:

Para medir o nível de motivação das áreas os indicadores principais são:

•         pesquisa de clima - saber se o subordinado está satisfeito com o trabalho, se o chefe o atende;

•         projetos - quantidade, prazo, custo, qualidade;

•         sistemas - qualidade, pesquisa de satisfação com os clientes;

•         produção de índices por departamento, equipes e colaboradores com periodicidade mensal - fazer 
uso de gráficos que mostrarão quantos sistemas foram liberados, como está a quantidade de liberação de 
serviços atendidos e concluídos.

Para se medir a  produtividade e qualidade de projetos os indicadores principais são:

•         nro de projetos realizados / nro de projetos priorizados;

•         nro de projetos realizados / nro de projetos previstos;

•         percentual de atendimento de metas (prazo) de projetos;

•         percentual de desvio de custos de projetos (gastou mais do que o previsto);

•         nro de ocorrência de implantação de projetos (quantos projetos, dos que foram implantados, 
apresentaram falhas);

•         nro de projetos atendidos e não previstos no plano de sistemas (às vezes atende-se a mais do que 
estava previsto);

Para se medir a produtividade e qualidade de sistemas os indicadores principais são:



•         nro de ocorrência de manutenção de sistemas;

•         sinais vitais (conforme acordo de níveis de serviços) - exemplo: fez-se o compromisso de todos os 
dias às 10:00h tem que chegar (via sistema) tal informação em tal lugar, então, deve haver um 
acompanhamento para verificar se esta solicitação está sendo atendida;

•         pesquisa de satisfação do cliente, após cada implantação de projetos do sistema.

3.5. Conclusão do capítulo
O gerente desta empresa faz o planejamento das atividades anualmente com revisões periódicas, organiza 
a sua equipe por áreas de negócio tendo o analista de negócio focado para o cliente apresentando 
atendimento full-line/full-service. A modularização do projeto ajuda a manter a direção tendo um líder 
por grupo de trabalho. Os indicadores e a geração de estatísticas periódicas, gerando o plano de ação para 
ver o que tem para melhorar (a questão da qualidade) ajuda a manter o controle. O CSD tem a 
responsabilidade de capacitação profissional, ele tem que promover cursos, dar palestras, ver o que o 
pessoal está precisando, tendo um trabalho de treinamento constante. Os indicadores de qualidade são 
instrumentos que ajudam também a fazer a avaliação do desempenho. Colher o feedback do cliente para 
saber se ele está satisfeito ou não é também uma forma de avaliar o desempenho. A gerência não é 
exercida por objetivos mas por projetos.

Essas práticas gerenciais (descritas acima) observadas nesta empresa, podem ser representadas no mesmo 
diagrama de fluxo de dados exposto no capítulo anterior:

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id=_x0000_i1029 
style="HEIGHT: 419.25pt; WIDTH: 396pt" type = "#_x0000_t75" coordsize = 
"21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata o:title="" src = 
"./mono06_arquivos/image029.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->



Figura 3.5 – Práticas gerenciais, empresaX 

 

Sendo que, o processo de planejamento pode ser melhor compreendido detalhando em outro diagrama, 
como representado abaixo:

 

 

Figura 3.6 – Planejar resolução

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape 
id=_x0000_i1030 style="HEIGHT: 238.5pt; WIDTH: 394.5pt" type = "#_x0000_t75" 
coordsize = "21600,21600" fillcolor = "winColor(17)"><v:imagedata o:title="" src 
= "./mono06_arquivos/image031.wmz"></v:imagedata></v:shape><![endif]-->



4. SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE 
PROJETOS
O sucesso ou falha de um projeto depende da habilidade de obtenção de resultados e satisfação das 
expectativas  quanto ao:

•         Objetivo do projeto: de modo a garantir a integridade do que foi estabelecido como resultado a ser 
alcançado.

•         Orçamento: a sua elaboração deve ser feita na fase de planejamento e acompanhamento durante o 
andamento do projeto.

•         Pessoal envolvido no projeto: a seleção da pessoa certa para cada função (gerente, supervisor, 
técnicos especialistas) é fundamental para o sucesso do projeto.

•         Recursos: a seleção dos recursos deve ser programada e realizada nas qualidades e quantidades 
necessárias e no momento certo. Como recursos fundamentais de um projeto teríamos: informação, a 
matéria-prima, o equipamento, o capital e a tecnologia. Que devem ser cuidadosamente avaliados para 
assegurar a sua adequação às condições e necessidades do projeto.

•         Cronograma: controle do tempo do projeto sobre as suas atividades e duração das tarefas.

•         Qualidade: para ser mais competitivo e aproximar a organização do mercado.

Os gerentes precisam de um sistema capaz de, a partir dos dados que estão manipulando no processo de 
acordo com os fatores vistos acima, obter informações, tão rápido quanto possível, afim de serem 
auxiliados em suas tomadas de decisões.

Bio[13] dá-nos um exemplo disso ao citar um caso de vendas:

“À medida que um vendedor completa uma ação de vender, o mestre da fábrica inicia uma ordem de 
produção e requisita os materiais correspondentes, o cobrador traz ao fim do dia tantas duplicatas  
quitadas, enfim ocorrem milhares de ações; os dados correspondentes a estas ações são captados pelos 
sistemas de informação e traduzidos em informações sobre quanto foi vendido, quanto está custando a 
produção, quanto se consumiu do estoque de materiais, quanto foi recebido dos clientes etc.” (1996:47)

4.1. PERT-CPM - Um sistema de monitoramento de projetos
Em seu livro Ademir Clemente[12] nos descreve melhor a metodologia do sistema PERT-CPM: “A 
metodologia PERT-CPM é de grande utilidade para projetos complexos com diversas atividades e 
recursos inter-relacionados. Ele permite o delineamento de um conjunto de tarefas ou atividades que 
devem ser executadas numa ordem lógica, com definição de prazos e recursos, juntamente com a 
definição do caminho crítico do projeto. Caminho crítico é a seqüência de tarefas onde qualquer atraso 
implica atrasar todo o projeto.” (1998:299) 

Os sistemas de monitoramento de projetos, de forma geral, apresentam as seguintes características:

•         Permitem o planejamento de projetos sem limite de número de atividades.

•         Pode-se programar o uso de diversos recursos (financeiros, pessoas, máquinas) em cada atividade 
do projeto.



•         Esses programas dão suporte ao planejamento do projeto com base na especificação das atividades 
do projeto, até a orçamentação e controle da execução. Para maiores informações sobre o andamento das 
atividades, o programa emite relatórios gerais, por atividade, por recurso, por períodos e das atividades 
críticas.

•         Os programas geralmente apresentam as informações do projeto de diversas formas (gráficos de 
barras ou linhas, planilhas, tabelas), ao se introduzir uma nova informação em qualquer desses 
instrumentos, automaticamente os demais são atualizados.

•         Esses programas possibilitam a simulação de alterações no projeto. Analisam facilmente os 
impactos causados pela alteração de tempo, recursos e metas.

Apresento a seguir outro sistema muito usado para monitoramento de projetos.

4.2. Microsoft Project
Com o MSProject é fácil criar e modificar um conjunto de tarefas para atingir os seus objetivos, ele 
recalcula rapidamente o cronograma e permite ver como uma parte do projeto pode afetar o seu plano 
como um todo.

Esse programa pode ser usado em cada uma das fases do projeto:

Criar um cronograma; gerenciar o projeto ajustando-o às mudanças (o MSProject ajusta automaticamente 
o cronograma conforme as mudanças feitas); comunicar resultados e progresso (pode-se adaptar cada 
relatório às necessidades de comunicação ou desenvolver os seus próprios relatórios).

Uma tarefa crítica é uma tarefa que se atrasada causaria um atraso na execução do projeto. Com o 
MSProject pode-se identificar rapidamente o caminho crítico, e portanto, pode-se dirigir suas atenções às 
tarefas que requerem gerenciamento mais cuidadoso.

É possível visualizar o andamento do projeto neste programa através do gráfico de Gantt. Como se pode 
ver na ilustração a seguir, o gráfico de Gantt usa barras horizontais, cada uma das quais representando 
uma única tarefa no projeto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa também utiliza a rede PERT que pode ser mais ilustrativa do que o gráfico de Gantt. Ela 
proporciona uma representação gráfica de como as tarefas são vinculadas entre si no projeto, conforme a 
ilustração abaixo:

 



 

 

 

 

 

 

 

Esse programa permite que seja incluído os fatores de influência do projeto (recursos, orçamentos) dando 
uma idéia geral do mesmo segundo estes fatores. 

De acordo com a ilustração abaixo, conforme se arrasta o divisor da tela pode-se ter uma idéia descritiva 
destes fatores (à esquerda da tela) ou através do gráfico de Gantt (à direita da tela).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de sistemas de monitoração facilitam a administração do projeto pelas suas diversas características 
já citadas. O que se sugere, de acordo com o autor Ademir Clemente[*], já que esses softwares 
apresentam inúmeras possibilidades de inclusão de informações e relatórios, estando sempre sendo 
atualizados com novas versões, recomenda-se que uma equipe de projeto tenha uma pessoa dedicada a 
trabalhar com o sistema, o especialista em software de projeto, que deve, com o passar do tempo, 
conhecer profundamente as habilidades do software para extrair dele serviços de interesse da equipe de 
projetos.

4.3. Conclusão
Pode ser freqüentemente notado como os gerentes de informática lutam sem sucesso com grandes 
projetos, contorcem-se sobre prazos finais impossíveis ou entregam sistemas que frustam seus usuários e 



que vão demorar um tempo em manutenção. Podemos afirmar que a grande falha foi na administração de 
projetos, pois é possível que um projeto possa ser administrado a partir do ponto em que propomos os 
custos e tempos iniciais, bem como, o acompanhamento do desenvolvimento, fazendo com que seja 
cumprida em toda a sua totalidade. Por isso,  é sempre bom contar com o auxílio de algum sistema de 
monitoramento.

 



5. CONCLUSÃO
O poder de decisão é um elemento indispensável ao processo da liderança, sem capacidade de decisão, a 
insegurança se propaga, surgem as ações centralizadas do indivíduo, descoordenadas e divergentes.

Em qualquer contexto de risco as situações de crise são capazes de ocorrer com certa frequência, e 
quando esta situação ocorre, a maneira de agir do líder é fator determinante para um desenlace seguro e 
desejável, mas em alguns casos, as providências tomadas por ele sem ter dado  aos outros que compõem a 
equipe a oportunidade de oferecer contribuições ou alternativas, são não só ineficazes, mas fatais. As 
ações do líder devem ser coerentes com os princípios da franqueza, envolvimento e participação.

Os gerentes devem procurar ser eficaz na tarefa que exerce. À proporção que os gerentes procuram 
tornar-se eficazes estarão elevando o nível de desempenho de toda a organização motivando as pessoas 
para um melhor desempenho e maior dedicação.

Na área de informática, o ideal, e até mesmo, o natural, seria que ela produzisse seus próprios gerentes 
pois esta área possui particularidades muito próprias. E isto apresentaria diversas vantagens, como o 
conhecimento por parte dos gerentes, dos sistemas, programas e procedimentos utilizados pelos analistas 
e os programadores. Mas na posição gerencial, ocorre um inevitável distanciamento técnico e uma 
dedicação maior à atividade, envolvendo aspectos gerenciais e comportamentais citados ao longo deste 
trabalho.

Durante o trabalho do profissional de informática, muito voltado à técnica, raramente ele tem contato com 
estas habilidades gerenciais, uma das soluções para que este profissional possa vir a ocupar o cargo de 
gerente e desempenhar bem este papel, segundo Fernando H. S. Neto[5], é um programa de treinamento 
que o capacite para tal.

5.1. Análise conclusiva
Por tudo que foi lido e observado, concordo com o autor Fernando H. S. Neto[5] que sugere um programa 
de capacitação gerencial para que os profissionais da própria área ocupem o papel de gerente de 
informática do seu departamento, pois já dominam a técnica do trabalho, sabem como e com o que estão 
trabalhando. E defendo como necessário o uso de algum software de monitoramento que auxilie o gerente 
no desenvolvimento de um projeto, pois sem este auxílio novas tarefas que devem ser incluídas em um 
projeto, tarefas obsoletas, datas intermediárias que afetam outras tarefas ou a disponibilidade irregular de 
um recurso podem passar despercebidas afetando todo o resultado do projeto.
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APÊNDICE A

Motivação

 

Motivação é um impulso à ação, que pode ser gerado internamente nos processos de racioncínio do 
indivíduo, ou por estímulos externos que são chamados de incentivos ou agentes motivadores.

Segundo Fernando Henrique S. Neto[5] as pessoas representam para a empresa o maior investimento feito 
na área de informática. Para se falar em aumento de produtividade deve-se levar em conta o fator 
‘motivação’ sem o qual este aumento seria difícil. Este mesmo autor realizou uma pesquisa (que será 
mostrada mais adiante) segundo a qual pôde observar quais são os maiores agentes motivadores e 
desmotivadores ao profissional de informática, apresentados abaixo:

Motivadores:

•        Desafios a vencer;

•        Reconhecimento do trabalho realizado;

•        Possibilidade de desenvolvimento profissional;

•        Bom ambiente de trabalho;

•        Uso de moderna/nova tecnologia.

 

Desmotivadores:

•        Identificação de objetivos, políticas e metas;

•        Não reconhecimento do trabalho realizado/críticas;

•        Falta/carência de recursos  (humanos, computacionais e outros.);

•        Desorganização/mudança de prioridades;

•        Ambiente;

•        Salário;

•        Burocracia.

 



O que pode ser notado, de acordo com as várias pesquisas realizadas pôde ser resumido a seguir . O 
profissional de informática preza:

•         Independência e autonomia;

•         Reconhecimento do trabalho;

•         É sensível à críticas e a todo tipo de pressão e imposições;

•         Tem necessidade de crescimento e auto-realização;

•         O ambiente físico inadequado não é um desmotivador forte;

•         O prazo de entrega não é desmotivante.

 

Como foi feita a pesquisa?

 

Os resultados da pesquisa se referem a um universo de 362 respostas, abrangendo gerentes de PD, 
gerentes de desenvolvimento e suporte, líderes de projetos, analistas e alguns programadores, de 
dezembro de 1985 a outubro de 1988.

As perguntas feitas nesta etapa foram:

 

a)      O que motiva você como profissional de informática?

b)      O que o desmotiva?

c)      Classifique de 1 (mais motivador) até 10 as afirmativas que se seguem (não repetir números):

 

  Autonomia no trabalho                                                            Terminar o trabalho no prazo

      Atender às necessidades do usuário                     O ambiente profissional no CPD

      Desafios a vencer                                              Realiza o trabalho com perfeição 

      Reconhecimento do trabalho realizado                 Instalações físicas adequadas

      Uso de moderna tecnologia de computação            O ambiente profissional da empresa
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Apesar de pedirem apenas duas respostas para cada pergunta, 30% das respostas contêm alguma 
explicação adicional.

As respostas como “objetivos não traçados”, “objetivos indefinidos” e “objetivos pouco definidos” foram 
consolidadas como objetivos não definidos.

Segundo observação do autor, respostas de texto livre permitiram verificar numa mesma resposta que o 
fator motivador é “oportunidade de se desenvolver e se atualizar” , e o desmotivador é “falta de 
atualização”, demonstrando claramente , no caso, uma necessidade/vontade de treinamento, talvez negada 
ou negligenciada pela empresa ou pela gerência.

Outro fato, é a dificuldade que têm os gerentes que já foram analistas de se desligar dos detalhes técnicos. 
Uma resposta citou claramente o “dedo final do chefe”, que tornou um produto “razoável” em 
“excelente” ao trocar o nome de algumas variáveis de um programa. E isto, segundo a resposta, é uma 
imposição que desmotiva.

Quanto às 10 afirmativas que deveriam ser colocadas em ordem de prioridade, a resposta obtida foi:

1º - Desafios a vencer.

2º - Atender as necessidades do usuário

3º - Reconhecimento do trabalho realizado

4º - Autonomia do trabalho

5º - O ambiente profissional no CPD

6º - Terminar o trabalho no prazo

7º - Realizar o trabalho com perfeição

8º - O ambiente profissional da empresa

9º - O uso de moderna tecnologia de computação

10º - Instalações físicas adequadas

      

De acordo com os fatores que mais motivam/desmotivam os profissionais de informática apresentados 
neste trabalho, o autor nos diz que: dos cinco fatores motivadores mais citados, quatro se referem ao 
próprio profissional, e apenas um, bom ambiente de trabalho, se referem a preocupações com outras 
pessoas e à integração social. Os outros fatores de motivação reforçam uma pesquisa americana que 
mostra uma alta necessidade de crescimento deste mesmo profissional, se comparado aos demais.

Nos fatores de desmotivação foi notado que os problemas da empresa representam um alto percentual de 
desmotivação.

Mas é certo que o fator motivação está muito relacionado com o estilo gerencial, podemos dizer, de 



acordo com cada estilo que: 

 

Estilo decidido:

Seus subordinados demonstram a insatisfação com esta forma de liderança pela incapacidade de manter a 
qualidade, pela falta de iniciativa e atenção, entendendo mal as instruções e da mais extremada forma: 
pelo abandono do sistema, o que explica a alta taxa de demissões em algumas organizações.

 

Estilo sociável:

Muitos encontram nesta forma de liderança apoio e auxílio e sentem felizes num ambiente tão acolhedor. 
Mas aqueles que gostam do trabalho que apresente desafios se sentem desestimulados e têm a impressão 
de estar contribuindo pouco ou nada com os interesses da empresa.

 

Estilo metódico:

O líder metódico acha que tudo deve ser feito de acordo com o que já foi previsto burocraticamente, 
diminuindo assim, a necessidade de pensar  e a eficiência dos serviços, dada a lentidão a se adaptar às 
novas circunstâncias.

 

Estilo racional:

Este estilo de liderança é o mais adequado por se preocupar muito em atingir os objetivos da empresa da 
mesma maneira que se preocupa com o seu pessoal.

 

Estilo paternalista:

Espera que todos façam como ele mesmo faria,  dando assim, pouca oportunidade de seus subordinados 
serem criativos ou inovadores.

 

Estilo oportunista:

Os subordinados e colegas deste líder oportunista, ficarão ressentidos e amargurados de perceberem que o 
seu maior objetivo em tudo que faz é a sua promoção pessoal, mas cedo ou mais tarde o oportunista 
perderá a credibilidade.

 



Estilo Fachadas:

Por trás de tudo o que solicita sempre há os seus interesses próprios camuflados pelos interesses da 
empesa, assim como o líder paternalista muitas vezes rejeita a capacidade de pensar e as qualidades de 
seu pessoal.

 



APÊNDICE B

Como os gerentes pensam a liderança

Os vários estilos de gerentes relacionado com a preocupação que devem ter com a produção sem deixar 
de preocupar com as pessoas foi demonstrado por Blake[1] através de um gráfico, aonde os números 1 se 
refere a uma baixa preocupação, 5 a uma preocupação média e 9 a uma preocupação alta.



9,1  No canto inferior direito, a preocupação máxima com a produção (9) combina-se com a preocupação 
mínima com as pessoas (1). Um gerente que aja segundo estes pressupostos concentra-se na maximização 
da produção pelo exercício do poder e da autoridade, e consegue controlar as pessoas ditando-lhes o que 
deve fazer e como.

1,9  O estilo de liderança orientado pela combinação 1,9 encontra-se no canto esquerdo superior. Aqui, a 
preocupação máxima com a produção (1) se casa com a preocupação máxima com as pessoas (9). A 
atenção primária concentra-se na harmonia entre colegas e subordinados, mesmo às custas dos resultados.

1,1  A preocupação mínima com a produção e as pessoas se faz apresentar na combinação 1,1 no canto 
inferior esquerdo. O gerente orientado pela combinação 1,1 realiza apenas o mínimo exigido para sua 
permanência na organização.

5,5  O centro retrata a orientação 5,5. Esta é a teoria do “meio-termo” ou o pressuposto “acompanhar-
para-progredir”, revelada na conformidade com o “status quo”. 

9,9  Representado no canto direito superior, este estilo integra as preocupações com a produção e as 
pessoas. É uma abordagem de equipe, centrada nas metas, que procura obter o  “optimum” dos resultados 
por meio da participação, envolvimento, empenho e solucionamento de conflitos por todos aqueles que 
podem colaborar.

 



APÊNDICE C

Qualidade

 

Em entrevista à uma auditora de qualidade [18], foi resumido a seguir, os principais pontos que deve-se 
saber sobre a importância da qualidade em uma organização inclusive qualidade pessoal.

Qualidade significa criar padrões quantificáveis de bons produtos/serviços para que o cliente fique 
integralmente satisfeito.

A atuação voltada para o cliente e o comprometimento dos funcionários com a empresa, reduz custos, 
aumenta o lucro e traz competitividade.

Empresa que pratica a qualidade total mantém e amplia seus clientes, enfrenta a concorrência e garante 
bons negócios. É um esforço amplamente compensador, por muitas razões:

Redução de custos: qualidade total reduz custos porque racionaliza processos, diminui o desperdício, 
elimina o retrabalho e acaba com a burocracia e os controles desnecessários.

Direcionamento certo: o compromisso com a qualidade, estreita os laços da empresa com seus clientes, 
em permanente e sistemática troca de informações, o que conduz o aperfeiçoamento e inovações de 
sucesso garantido.

Novas oportunidades: a prática da qualidade total amplia a percepção do empresário para novos 
negócios, novas oportunidades. Isso é resultado do permanente enfoque no cliente e em todas as suas 
necessidades e aspirações.

Clima de participação: os empregados tornam-se comprometidos com o futuro da empresa, clima 
positivo é o prêmio da organização que delega competência, prática, gerência participativa, treina, 
incentiva e valoriza o empregado.

Novos mercados: qualidade total qualifica a empresa para novos mercados. È o caso das oportunidades 
surgidas com o processo de terceirização, que ganha força no Brasil. Empresas de maior porte transferem 
à outras, de menor porte, etapas de seu processo de produção e/ou serviços e com isso se tornam mais 
ágeis e competitivas. Oportunidade só para quem pratica a qualidade.

Retorno compensador: Ampliação da lucratividade da empresa, sem que isso signifique necessariamente 
preços mais elevados e maiores encargos para a sociedade. O que é muito bom para a coletividade é 
ótimo para o empresário de visão.

 

A qualidade pessoal

Mas, a empresa interessada em qualidade, deve dar importância à qualidade pessoal.

 

==> A qualidade pessoal é a base de todas as outras qualidades.

 



O futuro de uma empresa ou organização depende dela satisfazer os requisitos de qualidade do mundo 
exterior. Ela precisa produzir e entregar bens e serviços que satisfaçam as exigências e expectativas de 
clientes usuários.

É difícil imaginar uma empresa satisfazendo com consistência os requisitos de qualidade do mundo 
exterior, a menos que seus bens e produtos sejam produzidos e prestados por pessoas com alto nível de 
qualidade pessoal.

Também é difícil imaginar que o mundo, em geral, ficará satisfeito com o desempenho global de um 
departamento, uma empresa ou organização, a menos que cada indivíduo membro produza com alto nível 
de qualidade.

Atualmente ainda presta-se muito pouca atenção à qualidade das pessoas, cujo os esforços são cruciais 
para  a qualidade tanto de produtos como de serviços. Os esforços e o desempenho dos indivíduos 
determinam a percepção, pelos clientes, da qualidade dos serviços, a qual torna-se quase um sinônimo de 
qualidade pessoal.

A qualidade pessoal inicia uma reação em cadeia de melhoramentos na qualidade, um processo de 
desenvolvimento da qualidade.

Altos níveis de qualidade pessoal contribuem para altos níveis de qualidade dos departamentos.

A qualidade pessoal pode determinar o futuro de uma empresa.

Se todos, em uma empresa/organização, fizessem o melhor possível todos os dias e estivessem altamente 
comprometidos, o futuro seria brilhante.

Pesquisas mostraram que nem todos os funcionários estão motivados a fazerem o melhor possível todos 
os dias. Eles não se sentem motivados a fazerem o esforço que sabem serem capazes de fazer.

A tarefa mais importante da gerência é motivar pessoas  (o recurso mais valioso da organização) para que 
façam o melhor possível. É função da gerência inspirar cada um e todos os funcionários, para que tenham 
um alto padrão de qualidade pessoal.

É importante para todos reconhecerem que não é apenas a organização que se beneficia com a melhoria 
da qualidade pessoal, ela beneficia não só o indivíduo, mas também sua família e seus amigos.

 



APÊNDICE D

Diagrama de Fluxo de Dados

 

O diagrama de fluxo de dados (ou DFD) é uma das mais utilizadas ferramentas de modelagem que 
oferece uma visão geral do sistema sendo representado por quatro componentes: o processo, o fluxo, o 
depósito de dados e o terminador.

1.      Processo:  o  processo mostra  uma parte  do sistema,  a  que transforma entradas  e  saídas,  sendo 

representado graficamente neste trabalho por um círculo.

2.      Fluxo:  é  graficamente representado por  uma seta  que entra  ou sai  de um processo.  O fluxo é 

utilizado para mostrar o movimento de fragmentos ou de pacotes de informações de um ponto a outro 

do sistema.

3.      Depósito: é utilizado para mostrar uma coleção de pacotes de dados em repouso. Neste trabalho é 

representado por um retângulo.

4.      Terminador:  neste  trabalho,  é  graficamente  representado  por  um  quadrado.  O  terminador 

representa entidades externas com as quais o sistema se comunica.

 

De acordo com este trabalho, temos as seguintes representações para cada componentes do DFD:

 

Fig D.1 – Representação gráfica dos componentes do DFD

[1] Trataremos melhor sobre a crítica no subtítulo 2.9
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