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O Papel do Gerente de Projetos em Projetos de Automação Residencial
Resumo
A automação residencial é um mercado relativamente novo, em expansão e com
predominância de negócios de pequeno porte, possui muitos profissionais autônomos
com equipes terceirizadas. As empresas desta área são orientadas a projetos, e o
gerente de projetos muitas vezes é dono da empresa. Este trabalho tem a intenção de
descobrir os papéis que o gerente de projeto assume neste tipo de empresa. Para
identificar os papéis do gerente de projetos em empresas de automação residencial, foi
realizada uma pesquisa quantitativa por meio de um questionário com a aplicação “esurvey”, foram entrevistados Integradores de empresas de Automação Residencial que
assumem o papel de gerente de projetos em suas empresas, conseguindo assim traçar
o perfil do executivo. Os resultados obtidos na pesquisa ajudaram a entender como os
gerentes de projetos desta área realmente assumem uma posição de destaque e de
autoridade, tomando frequentemente as decisões chaves sobre os projetos, além de
muitas vezes serem os porta-vozes das empresas internamente e com os clientes
externos.
Palavras-chave: Automação Residencial; Executivos; Gerente de Projetos
Introdução

A Automação Residencial ou Domótica consiste na automatização e o controle
aplicado a residências. Esta automatização é conseguida mediante ao uso de
equipamentos que dispõem de capacidade de seguir as instruções de um programa que
é criado baseado em um escopo de funcionalidades pré-estabelecido pelo cliente e que
pode ser alterado conforme o interesse ou necessidade do cliente, que é o usuário final.
Através da domótica se consegue uma melhoria na qualidade de vida, redução do
trabalho doméstico, aumento do bem estar, da segurança e racionalização do consumo
de energia (CEDOM, 2016).
A automação que era muito utilizada e conhecida nos ramos industriais,
atualmente alcançou as residências e edifícios corporativos (Dias e Pizzolato, 2004).
Como ainda está em um estágio inicial no Brasil, a automação residencial ainda
apresenta uma característica predominantemente de pequeno porte, possui um
mercado crescente de empresas, devido a isto o uso adequado de boas práticas de
gestão de projetos ainda não é tão difundido como deveria (Barboza, 2013).
Sobre o mercado e perspectivas da domótica, globalmente, o mercado deve
crescer de U$ 32 bilhões em 2015 para U$ 78 bilhões em 2022, uma taxa anual
composta de 12,5%. Em relação ao mercado nacional estima-se que cerca de 300 mil
residências no Brasil já possuam algum nível de automação, com base nesta
informação, se estima um mercado inexplorado de pelo menos 1,5 milhão de
residências no País (AURESIDE, 2015).
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O conceito base de projeto, segundo o PMBOK (2013), consiste em um esforço
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza
temporária dos projetos indica que eles têm um início e término definidos.
A respeito do gerente de projetos, este tem a responsabilidade de assegurar a
realização do projeto dentro dos padrões esperados de desempenho, do prazo e do
custo, exigindo o gerenciamento dos recursos humanos, das comunicações, dos
contratos, dos materiais e dos riscos. Suas responsabilidades variam de uma empresa
para outra, variam dependendo da complexidade do projeto, do tipo de estrutura, dos
interesses do cliente, entre outros fatores. Um papel é um conjunto organizado de
responsabilidades similares (Maximiano, 2014).
Sobre o papel do gerente de projetos dentro das organizações, este é bem
diversificado, por vezes é desempenhado por um profissional que ocupa um cargo com
título diferente, como engenheiro, gerente técnico ou CEO. A tarefa de gerenciar o
projeto algumas vezes é passada a profissional para ser sua função exclusiva e em
alguns casos ele acumula esta função (Sbragia et al., 1986). A automação residencial
por ser uma área ainda recente e em franca expansão e evolução ainda carece muito
de estudos visando o entendimento, mensuração e aperfeiçoamento de processos,
produtos e metodologias atuais (Teza, 2002). Pensando em aumentar o leque de
informações e pesquisas da área, o principal objetivo deste estudo é identificar os papéis
dos gerentes de projetos em empresas de automação residencial, com base nos
estudos de Mintzberg (2010).
Metodologia

As competências gerenciais descritas por Mintzberg (2010), são três:
Informacionais, Decisionais e Interpessoais. Baseado neste estudo utilizou-se de base
o questionário criado por Coutinho (2016), que elabora afirmativas para cada uma das
competências gerenciais e se pede para os respondentes indicarem a frequência que
cada afirmação ocorre em seu dia a dia, utilizando-se um questionário “e-survey”.
Para a coleta de dados utilizou-se o questionário eletrônico, “e-survey” composto
de um conjunto de perguntas destinadas a gerar dados e informações relacionadas aos
objetivos da pesquisa, enviado com a ajuda de aplicativo específico para pesquisas de
campo. Malhotra (2001) considera que o questionário é uma técnica para a coleta de
dados, por meio da elaboração de um conjunto de perguntas com a intenção de obter
informações dos entrevistados.
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“Survey” consiste em um sistema de coleta de informações com o objetivo de
descrever, comparar, explicar conhecimentos, atitudes e comportamentos em dada
população, o “survey” envolve um conjunto de objetivos para a coleta de informações,
projeto de pesquisa, preparação do instrumento de coleta de dados confiáveis e válidos,
administração e mensuração do instrumento, análise dos dados e descrição dos
resultados (FINK, 1995). O “survey” com aplicação do questionário por meio da internet
é chamado de questionário eletrônico, “e-survey” ou pesquisa on-line, sendo cada vez
mais comum sua utilização.
O questionário utilizado na pesquisa foi uma adaptação do questionário criado
por Coutinho (2016), o questionário original foi utilizado para entender os papeis do
executivo em empresas orientadas a projetos, sendo assim ele foi adequado para ao
invés de analisar a área ampla de projetos, ser restrito apenas para projetos de
domótica, o questionário levou em conta os papéis do executivo, unidade de análise
para a pesquisa de campo, tem como fonte teórica escolhida o autor Mintzberg (1973).
Que divide os papéis gerenciais em três, papéis, sendo eles: interpessoais, papéis
informacionais e decisionais.
Existem três subdivisões dos papéis interpessoais, estas subdivisões são
mostradas abaixo:
Representante da empresa: o executivo que esporadicamente participa de
eventos e cerimoniais além de desempenhar seu papel de chefe
Líder: responsável por todos os funcionários da empresa;
Contato: possui uma rede de contatos externos com outros profissionais com
intuito de obter informações.
Os papéis informacionais, também são divididos em três subdivisões, que são
explicadas abaixo:
Monitor: executivo que através de conversa e contatos com subordinados busca
informações.
Disseminador: gerente que transmite informações e decisões a respeito do
negócio.
Porta-voz: introduz e exibe sua empresa para diferentes grupos de
“stakeholders”.
Os papéis decisionais possuem quatro subdivisões, que envolvem as tomadas
de decisões do executivo, as subdivisões são:
Empreendedor: está sempre em uma busca constante para se adequar as
incertezas do meio ambiente.
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Resolvedor de conflitos: involuntariamente consegue responder às pressões.
Alocador de recursos: distribui seu tempo, que é seu principal recurso.
Negociador: aloca uma grande quantidade de tempo em negociações.
A figura 1 apresenta os Papéis interpessoais, subdivisões e variáveis, com suas
respectivas abreviações.

Papéis
Interpessoais

PIP6 Contrata, treina, avalia, remunera, promove e demite
PIP7 Participa de atividades e eventos motivacionais.
Representante
Indica possíveis problemas que precisam de atenção e
PIP8
da Empresa
subordinados que estão desmotivados.
Relaciona as necessidades das pessoas sob sua gestão com os
PIP9
objetivos organizacionais.
PIP1 Participa de cerimônias e eventos como representante da
PIP5 Comanda eventos para adicionar valor e reconhecimento para a
PIP11 Mantém contato com executivos de outras empresas.
Líder
Mantém rede de relacionamentos externo, em nome da empresa,
PIP12
com diversos stakeholders.
Participe de eventos organizados por associações e grupos da
PIP13
sua área de atuação.
PIP2 Lê e responde e-mails como representante da empresa.
PIP3 Assina documentos de caráter obrigatório em nome da empresa.
Contato
Representa a empresa junto a clientes, fornecedores, parceiros,
PIP4
representantes de comunidades e outros.
PIP10 Exerce, formalmente, o papel de líder nas atividades rotineiras.

Figura 1. Papéis interpessoais, subdivisões e variáveis
Fonte: Coutinho (2016)

A figura 2 apresenta os Papéis Informacionais, subdivisões e variáveis, com suas
respectivas abreviações.
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Monitor

Papéis
Informacionais
Disseminador

Porta-Voz

PIF1 Recebe informações de várias fontes, de dentro e de fora da
Procura informações no sentido de detectar mudanças,
PIF2
problemas, oportunidades e assim facilitar a tomada de decisões.
PIF3 Constrói conhecimento sobre o ambiente interno da organização.
Coleta informações do progresso das operações e projetos
PIF4
dentro da empresa.
Procura e recebe informações sobre os clientes, concorrentes,
PIF5
fornecedores e demais contatos.
Mantém contato com outros profissionais (contatos pessoais)
PIF6 para informar-se sobre eventos, informações comerciais,
tendências e mudanças no mercado.
Busca por meio de fontes externas novas ideias e tendências para
PIF11
disseminar na empresa.
PIF12 Como executivo é chamado para falar em nome da empresa.
PIF13 Desempenha papel de relações públicas.
PIF14 Mantém contato com seus diretores para a troca de informações.
Mantém contato com consumidores, pares, agências
PIF15 governamentais e organizações comerciais com o objetivo de
coletar conhecimentos atualizados para a empresa.
Estimula os subordinados a agirem como filtros coletando e
PIF7
enviando informações de eventos e tendências do mercado.
PIF8 Transmite informações externas para toda a empresa.
PIF9 Recebe informações externas e repassa aos subordinados.
Solicita análises e relatórios sobre diversos assuntos de
PIF10
diferentes fontes da empresa.

Figura 2. Papéis informacionais, subdivisões e variáveis
Fonte: Coutinho (2016)

A figura 3 apresenta os Papéis Decisionais, subdivisões e variáveis, com suas
respectivas abreviações.
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Papéis
Decisionais

PDE1 Realiza mudanças explorando as oportunidades que surgem.
Com base em informações coletadas, decide o que é necessário
PDE3
fazer para melhorar a situação atual.
PDE7 Gerencia conflitos entre as áreas da própria organização.
PDE8 Lida com conflitos entre subordinados.
PDE9 Toma decisões para alocar e proteger os recursos da empresa.
PDE11 Define o que, quem e qual a estrutura usada para os projetos.
Empreendedor PDE12 Escolhe os projetos que contratarão com sua supervisão direta.
Participa das negociações para alocar os recursos necessários ao
PDE13
desenvolvimento dos projetos.
PDE14 Negocia com fornecedores, clientes e demais stakeholders.
É convidado a participar das negociações para aumentar a
PDE15
credibilidade e gerar resultados positivos.
Está presente nas negociações que comprometem grande
PDE16
quantidade de recursos da empresa.
PDE5 Lida com situações involuntárias e além do controle.
Resolvedor de
Lida com conflitos decorrentes das demandas de recursos e
Conflitos
PDE6
conflitos de personalidade.
Observa o fluxo de trabalho em busca de situações que podem
PDE2
ser melhoradas.
Alocador de
Na gestão de projetos utiliza a delegação, autorização e
Recursos
PDE4
supervisão de acordo com o grau de responsabilidade das
PDE10 Aloca seu tempo de acordo com as prioridades e os interesses da

Figura 3. Papéis decisionais, subdivisões e variáveis
Fonte: Coutinho (2016)

A figura 4 apresenta as Competências Gerenciais, subdivisões e variáveis, com
suas respectivas abreviações.

CGE4
CGE5
CGE6
CGE9
Interpessoais

Competências
Gerenciais

CGE10

CGE11
CGE12
CGE14
CGE1
CGE2
Informacionais CGE3
CGE7
CGE8
CGE13
CGE16
Decisionais
CGE17
CGE18
CGE15
Negociais
CGE19

Intermedia e soluciona conflitos entre pessoas.
Facilita os processos para melhorar o fluxo de trabalho.
Comanda reuniões para facilitar as relações interpessoais.
Busca compreender a si mesmo e aos outros nas relações
Esclarece dúvidas, apresenta e informa os resultados obtidos aos
seus subordinados.
Dissemina informações coletadas.
Analisa mensura e avalia informações coletadas.
Evita conflitos entre as decisões que toma.
Seleciona, ensina e forma profissionais especializados.
Orienta os subordinados por meio de coaching / mentoria.
Desenvolve equipes de projeto.
Define objetivos para os membros da equipe de projeto.
Avalia o desempenho dos membros da equipe de projetos.
Toma decisões importantes para a continuidade do projeto.
Lida com situações emergenciais em eventos inesperados.
Negocia compromissos e faz acordos dentro e fora da empresa.
Convive e gerencia mudanças.
Planeja e influencia nas decisões relacionadas ao portfólio de
Utiliza processo decisório com a participação das pessoas
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Figura 4. Competências Gerenciais, subdivisões e variáveis
Fonte: Coutinho (2016)
Resultados e Discussão

O questionário para descobrir a frequência e engajamento com que os gerentes
de projetos de automação residencial assumem os papéis gerenciais foi enviado para
grupos de integradores de automação residencial, este grupo consistia em 140
profissionais da área, o questionário se encontra no Apêndice 1 e houve 6 respondentes,
sendo que as 3 primeiras perguntas foram abertas e nem todos os questionados
responderam. Primeiramente foram questionados sobre sua formação e houve três
respostas, que estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Formação dos Gerentes de Projetos
Formação

Quantidade

Técnico Eletrônico

1

Engenheiro de Controle e
Automação
Analista de Sistemas

1
1

Fonte: Resultados Originais da pesquisa

Observa-se que os profissionais são da área de tecnologia e possuem nível
técnico ou superior. Com objetivo de saber o porte das empresas foi perguntado o
número de funcionários da empresa, foram obtidas três respostas, estão na tabela 2.

Tabela 2. Número de funcionários da empresa do Gerente de Projetos
Número de funcionários da
empresa
2
2
17
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A empresa com maior número de funcionários, possui 17 funcionários. Para
saber mais a respeito da experiência dos profissionais da área, foi perguntado há quanto
tempo trabalham com a gestão de projetos de automação residencial, as respostas
encontram-se na Tabela 3.
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Tabela 3. Tempo de experiência com gerenciamento de projetos
Tempo Gerenciando Projetos de
Automação Residencial (anos)
1
2
8
0,5
10
0,5
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

Quatro dos seis respondentes possuem menos de três anos de experiência na
área, o gerente com mais experiência na área possui dez anos de experiência em
gestão de projetos de automação residencial.
Para a realização da pesquisa sobre os papéis gerenciais utilizou-se o
questionário criado por Coutinho (2016), onde foi levado em conta os papéis definidos
por Mintzberg (2010), a Tabela 4 mostra o número de variáveis por dimensão.

Tabela 4. Divisão dos papeis gerenciais
Dimensões
1. Papéis Interpessoais (PIP)

2. Papéis Informacionais (PIF)

3. Papéis Decisionais (PDE)

4. Competências gerenciais (CGE)

Total de variáveis
Fonte: Coutinho (2016)

Subdimensões
1.1 Representante da empresa
1.2 Líder
1.3 Contato
2.1 Monitor
2.2 Disseminador
2.3 Porta-voz
3.1 Empreendedor
3.2 Resolvedor de conflitos
3.3 Alocador de recursos
3.4 Negociador
4.1 Interpessoais
4.2 Informacionais
4.3 Decisionais

Número de variáveis
13

15

16

19

63
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Papéis interpessoais

Para Mintzberg (2010) os papéis interpessoais dizem respeito às tarefas do
gestor que envolvem atividades e relações interpessoais. Consiste na liderança
colaborativa envolvendo toda a empresa. Este papel é composto de três subdivisões e
contém 13 variáveis, que são descritas abaixo:
Representante da empresa: possui quatro variáveis: PIP6, PIP7, PIP8 e PIP9.
Líder: são cinco variáveis: PIP1, PIP5, PIP11, PIP12 e PIP13.
Contato: quatro variáveis PIP2, PIP3, PIP4 e PIP10.
As questões do instrumento da pesquisa para os papéis interpessoais foram
baseadas na frequência que os gestores exerciam determinadas atividades em seu dia
a dia, classificando de 1 a 5, sendo 1=nunca ocorre, 2=ocorre pouco, 3=ocorre
moderadamente, 4=ocorre frequentemente e 5=ocorre bastante. A Figura 1 descreve
cada variável dos papéis interpessoais.

A Tabela 5 apresenta as respostas sobre a frequência com que o gerente exerce
cada afirmativa sobre os papéis interpessoais em seu dia a dia.

Tabela 5. Papéis interpessoais, subdivisões e variáveis, respostas e média
Frequência
Papel

Subdivisão

Representante
da Empresa

Variável

2

3

4

5

Média

PIP6

1

2

2

1

3,50

PIP7

1

3

2

PIP8

1

1

1

3

4,00

PIP9

1

1

3

1

3,67

PIP1

4

2

3,00

PIP5
Papéis Interpessoais

Líder

Contato

1

1

2

2

1

3,33

1

2

3,67

1

3,17

2
3
2
2
4

3,33
3,83
3,83
4,17
4,50

PIP11

1

2

PIP12

1

4

1
1
1

1
2
1
1
1

PIP13
PIP2
PIP3
PIP4
PIP10

1

3,17

1
2
3
1

Fonte: Resultados Originais da pesquisa
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Através da pesquisa foi possível notar que os executivos de empresas de
automação residencial assumem os papéis interpessoais como representantes da
empresa e líder em uma frequência entre moderado e frequente. O papel interpessoal
de contato é mais assumido pelo gerente, sendo assumido entre frequentemente e
bastante.
No papel de representante da empresa chamou atenção a resposta a variável
PIP8 - Indica possíveis problemas que precisam de atenção e subordinados que estão
desmotivados, pois metade dos entrevistados classificou com nota 5=ocorre bastante.
Já a variável PIP7 - Participa de atividades e eventos motivacionais apresentou o valor
médio mais baixo na sua subcategoria.
O papel de Líder PIP5 - Comanda eventos para adicionar valor e reconhecimento
para a empresa um dos respondentes respondeu que nunca comandou eventos para
promover a empresa, o item PIP1 - Participa de cerimônias e eventos como
representante da empresa apresentou uma média baixa, 3= ocorre moderadamente.
No papel de contato PIP4- Representa a empresa junto a clientes, fornecedores,
parceiros, representantes de comunidades e outros e PIP10- Exerce, formalmente, o
papel de líder nas atividades rotineiras apresentou uma média alta, acima de 4=ocorre
frequentemente.
A Figura 5, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria

Número de Respostas

representante da empresa.

5
4

Nunca - 1

3

Pouco - 2

2

Moderadamente - 3

1

Frquentemente - 4

0
PIP6

PIP7

PIP8

PIP9

Bastante- 5

Variáveis

Figura 5. Variáveis da subcategoria Representante da Empresa
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 6, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria líder.
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5
4

Nunca - 1

3

Pouco - 2

2

Moderadamente - 3

1

Frquentemente - 4

0
PIP1 PIP5 PIP11 PIP12 PIP13

Bastante- 5

Variáveis

Figura 6. Variáveis da subcategoria Líder
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

Número de Respostas

A Figura 7, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria contato.

5
4

Nunca - 1

3

Pouco - 2

2

Moderadamente - 3

1

Frquentemente - 4

0
PIP2

PIP3

PIP4

PIP10

Bastante- 5

Variáveis

Figura 7. Variáveis da subcategoria Contato
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

Papéis informacionais

Segundo Mintzberg (2010) os papéis informacionais referem-se a atividades de
comunicação, monitoramento e disseminação de informações pelo gerente com o intuito
de controlar e conduzir os projetos sob sua coordenação. Este papel é dividido em três
subdivisões, que são descritas abaixo:
Monitor: são seis variáveis PIF1, PIF2, PIF3, PIF4, PIF5 e PIF6.
Disseminador: são cinco variáveis PIF11, PIF12, PIF13, PIF14 e PIF15.
Porta-voz: são quatro variáveis PIF7, PIF8, PIF9, PIF10.

As questões do instrumento da pesquisa para os papéis interpessoais foram
baseadas na frequência que os gestores exerciam determinadas atividades em seu dia
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a dia, classificando de 1 a 5, sendo 1=nunca ocorre, 2=ocorre pouco, 3=ocorre
moderadamente, 4=ocorre frequentemente e 5=ocorre bastante. A Figura 5 descreve
cada variável dos papéis informacionais.

A Tabela 6 apresenta as respostas sobre a frequência com que o gerente exerce
cada variável sobre os papéis informacionais em seu dia a dia.

Tabela 6. Papéis interpessoais, subdivisões e variáveis, respostas e média
Frequência
Papel

Subdivisão

Monitor

Variáve
l
PIF1

1

2

3

4

5

Média

1

1

3

1

3,67

PIF2

2

2

2

4,00

PIF3

1

4

1

4,00

PIF4

2

3

1

3,83

PIF5

2

3

1

3,83

PIF6

2

1

3

4,17

1

3

1

3,67

2

1

2

3,50

2

2

1

3,50

2

3

4,17

PIF11
PIF12

Papéis Informacionais
Disseminador

Porta-Voz

1
1

PIF13

1

PIF14

1

PIF15

2

1

1

2

3,50

PIF7

2

1

2

1

3,33

PIF8

1

2

3

3,33

PIF9

1

3

2

3,17

1

3

PIF10

1

1

2,83

Fonte: Resultados Originais da pesquisa

Em relação aos papéis informacionais a pesquisa mostrou que o papel de
monitor é frequentemente empregado pelo gerente de projetos de domótica, médias
acima de 3.5, o papel de disseminador é empregado moderadamente, já o papel de
porta-voz é menos empregado, médias abaixo de 3.5.
No papel de Monitor a variável PIF6- Mantém contato com outros profissionais
(contatos pessoais) para informar-se sobre eventos, informações comerciais,
tendências e mudanças no mercado apresenta uma média alta, 4,17.
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Disseminador no item PIF14- Mantém contato com seus diretores para a troca
de informações. Obteve metade das respostas com índice 5=ocorre bastante.
Porta-voz apresenta na variável PIF10- Solicita análises e relatórios sobre
diversos assuntos de diferentes fontes da empresa uma média entre 2(ocorre pouco) e
3(ocorre moderadamente).

Número de Respostas

A Figura 8, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria Monitor.
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Figura 8. Variáveis da subcategoria Monitor
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 9, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria

Número de Respostas

Disseminador.
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Figura 9. Variáveis da subcategoria Disseminador
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 10, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria PortaVoz.
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Figura 10. Variáveis da subcategoria Porta-Voz
Fonte: Resultados Originais da pesquisa
Papéis decisionais

Para Mintzberg (2010) os papéis decisionais são os que levam o gerente a tomar
o comando do projeto, garantindo os resultados, participando de projetos que garantam
resultados para a empresa. No papel decisional o executivo lida com situações
inesperadas, mudanças e conflitos internos de sua equipe. O gerente fica responsável
por alocar tempo, mão de obra e material, também faz parte deste papel zelar pela
imagem da empresa e representa-la em negociações para aumentar a credibilidade.
Este papel possui 16 variáveis divididas da seguinte forma:
Empreendedor: as onze variáveis são PDE1, PDE3, PDE7, PDE8, PDE9,
PDE11, PDE12, PDE13, PDE14, PDE15 e PDE16.
Resolvedor de conflitos: as duas variáveis são PDE5 e PDE6.
Alocador de recursos: as três variáveis são PDE2, PDE4 e PDE10.
As questões do instrumento da pesquisa para os papéis interpessoais foram
baseadas na frequência que os gestores exerciam determinadas atividades em seu dia
a dia, classificando de 1 a 5, sendo 1=nunca ocorre, 2=ocorre pouco, 3=ocorre
moderadamente, 4=ocorre frequentemente e 5=ocorre bastante. A Figura 9 descreve
cada variável dos papéis decisionais.

A Tabela 7 apresenta as respostas sobre a frequência com que o gerente exerce
cada afirmativas sobre os papéis decisionais em seu dia a dia.
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Tabela 7. Papéis interpessoais, subdivisões e variáveis, repostas e média
Frequência
Papel

Subdivisão

Variáve
l
PDE1

1

PDE3
PDE7

2

3

4

5

Média

1

1

2

2

3,83

1

3

4,20

2

2

1

3,33

3

2

1

3,67

1
1

PDE8
PDE9

1

1

1

3

4,00

Empreendedor PDE11
PDE12

1

1

1

3

4,00

1

2

3

4,33

4

4,60

PDE13
Papéis Decisionais

PDE14

Resolvedor de
Conflitos

1

1

2

3,80

PDE15

2

1

2

4,00

PDE16

1

2

2

4,20

PDE5

2

1

3

4,17

PDE6

3

2

1

3,67

1

2

2

3,83

PDE4

3

2

1

3,67

PDE10

2

2

2

4,00

PDE2
Alocador de
Recursos

1
1

1

Fonte: Resultados Originais da pesquisa

Os papéis decisionais apresentam a grande maioria das respostas entre
3=ocorre moderadamente e 5=ocorre bastante.
No papel decisional de empreendedor a variável PDE12- Escolhe os projetos
que contratarão com sua supervisão direta apresenta uma média bem alta 4,33. A
variável PDE13- Participa das negociações para alocar os recursos necessários ao
desenvolvimento dos projetos apresenta 4 das 5 reposta um índice 5=ocorre bastante.
No papel decisional de resolvedor de conflitos PDE5- Lida com situações
involuntárias e além do controle. apresenta uma média alta, acima de 4 pontos, em uma
escala de 1 até 5.
Na competência decisional alocador de recursos a variável PDE10- Aloca seu
tempo de acordo com as prioridades e os interesses da organização. Apresenta a média
igual a 4=ocorre frequentemente.
A Figura 11, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria
Resolvedor de Conflitos.
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Figura 11. Variáveis da subcategoria Resolvedor de Conflitos
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 12, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria Alocador

Número de Respostas

de Recursos.
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Figura 12. Variáveis da subcategoria Alocador de Recursos
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 13, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria

Número de Respostas

Empreendedor.
5
4
3
2
1
0

Nunca - 1
Pouco - 2
Moderadamente - 3
Frquentemente - 4
Bastante- 5
Variáveis

Figura 13. Variáveis da subcategoria Empreendedor
Fonte: Resultados Originais da pesquisa
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Competências gerenciais

As competências gerenciais descritas por Mintzberg (2010) estão classificadas
em interpessoais, informacionais e decisionais. E a competência negocionais, formada
pelas atividades de planejar e influenciar nas decisões relacionadas ao portfólio de
projetos e utilizar processo decisório com a participação das pessoas envolvidas
(Coutinho, 2016). O total de variáveis da dimensão 4 foi 19, nas três subdivisões:
Interpessoais: as oito variáveis são CGE4, CGE5, CGE6, CGE9, CGE10,
CGE11, CGE12 e CGE14.
Informacionais: as cinco variáveis são CGE1, CGE2, CGE3, CGE7 e CGE8.
Decisionais: as quatro variáveis são CGE13, CGE16, CGE17 e CGE18.
Negociais: as duas variáveis são CGE15 e CGE19.
As questões do instrumento da pesquisa para os papéis interpessoais foram
baseadas na frequência que os gestores exerciam determinadas atividades em seu dia
a dia, classificando de 1 a 5, sendo 1=nunca ocorre, 2=ocorre pouco, 3=ocorre
moderadamente, 4=ocorre frequentemente e 5=ocorre bastante. A Figura 13 descreve
cada variável das papéis competências gerenciais.

A Tabela 8 apresenta as respostas sobre a frequência com que o gerente exerce
cada afirmativa sobre as competências gerenciais em seu dia a dia.
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Tabela 8. Competências gerenciais, subdivisões e variáveis, respostas e média.
Papel

Subdivisão

Variável
CGE4
CGE5
CGE6
CGE9
Interpessoais
CGE10
CGE11
CGE12
CGE14
CGE1
CGE2
Competências Gerenciais
Informacionais CGE3
CGE7
CGE8
CGE13
CGE16
Decisionais
CGE17
CGE18
CGE15
Negociais
CGE19
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

1
1

2

1

1

1
1

Frequência
3 4 5
1 1 2
1 1 2
3 1 1
1 1 3
1 2 2
1 2 1
2 1 2
2 2 1
1 3 1
2 1 1
2 1 2
1 2 2
2 1 2
1 1 3
1 2 3
1 1 2
2 1 2
1 2 2
2 2 1

Média
3,60
4,25
3,60
4,40
4,20
3,60
4,00
3,80
4,00
3,40
4,00
4,20
4,00
4,40
4,33
3,80
3,67
4,20
3,80

As competências gerenciais se mostram bastante presentes no trabalho do
gerente de projetos de automação residencial, pois todos os quatro papeis mostram
uma tendência do frequentemente para o bastante.
Entre as competências gerenciais Interpessoais a variável CGE4- Intermedia e
soluciona conflitos entre pessoas um entrevistado respondeu que nunca intermediou ou
solucionou conflitos.
Na competência gerencial Informacional CGE7- Define objetivos para os
membros da equipe de projeto. Apresenta a média mais alta entre as variáveis
informacionais 4,33.
Entre as competências gerenciais decisionais CGE13- Toma decisões
importantes para a continuidade do projeto apresenta uma média alta entre 4=ocorre
frequentemente e 5=ocorre bastante.
Sobre as competências gerenciais Negociais o parâmetro CGE15- Planeja e
influência nas decisões relacionadas ao portfólio de projetos apresenta valor de média
acima de 4=ocorre frequentemente.
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A Figura 14, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria
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Figura 14. Variáveis da subcategoria Interpessoais
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 15, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria
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Informacionais.
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Figura 15. Variáveis da subcategoria Informacionais
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 16, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria
Decisionais.
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Figura 16. Variáveis da subcategoria Decisionais
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Figura 17, mostra os gráficos referentes as variáveis da subcategoria
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Figura 17. Variáveis da subcategoria Negociais
Fonte: Resultados Originais da pesquisa

A Tabela 9 mostra a média de cada subdivisão dos papéis do gerente de projetos
e a média de cada papel gerencial.
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Tabela 9. Papéis do Gestor, média por subdivisão e por papel exercido
Média por subdivisão Média por papel
Papéis
Interpessoais

Papéis
Informacionais

Papéis
Decisionais

Representante da
Empresa
Líder

3,6
3,3

Contato

4,1

Monitor

3,9

Disseminador

3,7

Porta-Voz

3,2

Empreendedor

4,0

Resolvedor de
Conflitos
Alocador de
Recursos
Interpessoais

Informacionais
Decisionais
Negociais
Fonte: Resultados Originais da pesquisa
Competências
Gerenciais

3,9

3,7

3,6

3,9

3,8
3,9
3,9
4,1
4,0

4,0

Como visto na Tabela 9 a média geral das competências gerenciais é igual a
4=ocorre frequentemente.
Nos papéis interpessoais a função exercida menos frequentemente é a de líder.
Nos papéis informacionais o papel de porta-voz é o com a menor média, 3,2.
Nos papéis decisionais e competências gerenciais estão todos com a média em
torno de 4= ocorre frequentemente.
Conclusão

A partir dos resultados obtidos na pesquisa foi possível perceber que apenas
uma das 63 variáveis apresentou média abaixo de 3=ocorre moderadamente, a variável
PIF10-Solicita análises e relatórios sobre diversos assuntos de diferentes fontes da
empresa, o que mostrou que os gerentes de projetos de automação residencial
assumem de 3= ocorre moderadamente até 5=ocorre bastante todos os papéis
gerenciais contidos na pesquisa, eles assumem as competências informacionais,
interpessoais, decisionais e negociais com uma grande frequência, isto mostra que os
gerentes de projetos realmente tomam a frente da empresa, isto provavelmente
acontece por serem empresas predominantemente de pequeno porte, levando o
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gerente de projetos a ter que assumir a maioria ou a totalidade das decisões
importantes, sobre os projetos, alocação de recursos e de pessoal.
As quatro variáveis que apresentam a maior média são, PIP10-Exerce,
formalmente, o papel de líder nas atividades rotineiras, PDE13-Participa das
negociações para alocar os recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos,
CGE9-Busca compreender a si mesmo e aos outros nas relações interpessoais e
CGE13-Toma decisões importantes para a continuidade do projeto, percebe-se que os
papeis mais assumidos pelo gerente de projetos são relacionadas com liderança,
alocação de recursos, compreensão da equipe e tomada de decisões, que são as
atividades chaves dos projetos e das empresas em si, demonstrando assim que os
papeis assumidos pelo gerente de projetos em projetos de automação residencial são
de pessoa chave da empresa, principal representante. Com isto percebe-se a
importância do entendimento das práticas de gestão de projetos por parte destes
profissionais, pois suas atitudes e posicionamentos atingem diretamente a empresa por
suas posições serem altas na hierarquia da empresa, o lado positivo contatado é que
estes líderes possuem conhecimento técnico na área devido as suas formações
acadêmicas, o lado negativo é que e pela pesquisa realizada alguns gerentes possuem
pouca experiência em gestão, o que mostra a necessidade da evolução destes
profissionais, esta pouca experiência pode ser explicado pelo fato da automação
residencial ser uma área recente.
O objetivo deste trabalho foi mapear os papéis dos gerentes de projetos em
projetos de automação residencial, e através de uma pesquisa quantitativa entende-se
melhor como funciona o dia a dia do gerente de projetos de domótica. Para estudos
futuros seria importante tentar mapear o grau de maturidade gerencial dos projetos de
automação residencial, pois como é uma área nova, temos poucos estudos acadêmicos
sobre os profissionais e sobre suas práticas de gestão.
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