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A habilidade de líderes para influenciar, inspirar e motivar 
a sua equipe está diretamente correlacionada à proficiência 
em habilidades interpessoais. A primeira seção desse artigo 
enfoca a importância da liderança no alcance de resultados 
e as diferenças entre líderes e gerentes. A segunda seção 
revê liderança situacional e inteligência emocional como 
importantes frameworks de suporte à liderança. A terceira 
parte explora como os líderes podem desenvolver habilidades 
de influência usando Programação Neurolinguística 
(PNL), o modelo “Dominance, Influencing, Steadiness and 
Compliance“ (DISC) e a o modelo “Way of Being”. 

Introdução
Com a especialização da ciência do gerenciamento de 

projetos, um gerente de projetos (GP) comunica conceitos 
complexos, utilizando uma linguagem altamente técnica e 
especializada. Termos e acrônimos como EAP, TAP, Plano 
de Riscos, Matriz de Responsabilidades, Earned Value, entre 
outros, têm significados específicos e permitem ao gerente 
de projetos conversar e obter informações técnicas sobre o 
projeto. Essa linguagem especializada auxilia o GP tanto no 
entendimento do que ocorre no projeto, como também para 
aplicar conhecimento no projeto. Da mesma forma que a 
linguagem técnica utilizada pra gerenciar projetos ajuda a 
definir os resultados esperados, a linguagem da liderança 
ajuda o GP a entender e aplicar habilidades de comunicação 
que criam confiança, gerenciam conflitos, adquirem com-
prometimento e responsabilização (accountability) enquanto 
produzem os resultados certos esperados pelo projeto. Os 
gerentes de projetos de sucesso dominam as duas linguagens, 
tanto a técnica de gerência de projetos quanto a de liderança.  

Entender os dois papéis de um líder e a importância 
das habilidades da comunicação de liderança é um fator 
fundamental para o alcance dos resultados organizacionais. 
O sucesso como profissional de gerenciamento de projetos 
requer o balanço entre competência, habilidades interpessoais 
e habilidades conceituais que produzem o resultado esperado 
(PMBOK®, 2004). Gerentes de projetos demonstram suas 
competências “aplicando conhecimento, habilidades, ferra-
mentas e técnicas” durante as fases dos projetos para alcançar 
os resultados esperados (PMBOK®, 2004). Entretanto, habili-
dades conceituais e interpessoais são mais difíceis de demons-
trar. No livro “The Speed of Trust” (2006), Covey apresenta uma 
fórmula simbólica para produção de resultados: Estratégia x 
Execução = Resultados. 

Tipicamente, os gerentes de projetos têm pouco ou nenhu-
ma autoridade (PMBOK®, 2004). Consequentemente, para 
criar um efetivo time, um gerente precisa de credibilidade para 
criar um clima de confiança mútua (Kouzes & Posner, 2002). 
Confiança tem a ver com a habilidade do gerente em influen-
ciar, motivar e inspirar os outros a produzirem resultados em 
uma equipe com diversidade. Sucintamente, Lencioni (2002) 
declarou que “confiança é o coração de um time coeso e funcio-
nal. Sem isso, o trabalho em equipe não é possível”. 

Alguns autores consideram que a combinação da com-
petência demonstrada e caráter é como os líderes alcançam 
confiança, como Potter e Hastings (2004). Os líderes criam 
confiança demonstrando competência técnica e agindo com 
valores, tais como integridade e sendo crível. Adicionando con-
fiança na fórmula de Covey de desempenho temos: Estratégia 
X Execução X Confiança = Resultados. A competência técnica 
produz resultados e a liderança adequada produz a confiança, 
que vai potencializar os resultados. Os líderes desenvolvem 
uma cultura de confiança na equipe através da comunicação e 

O sucesso como gerente de projetos requer equilíbrio entre conhecimento técnico da matéria, habilidades 
interpessoais e habilidades conceituais que produzirão os resultados esperados. Os executivos atualmente têm alta 
expectativa em relação às competências dos gerentes, com ênfase crescente em liderança. Entender o papel do líder 
e a importância de habilidades de comunicação é fator primordial para alcançar os resultados certos dentro da 
organização. Infelizmente, muitas das publicações de gerenciamento de projetos não explicam como desenvolver as 
habilidades interpessoais com a mesma clareza com a qual detalham os processos de gerenciamento de projetos. 

Fale a linguagem 
da liderança
Phil Bristol | CMC, PMP – ProjectivitySolutions
Gary Yeatts | MSW – Clarity Technologies
Margareth F. Santos Carneiro | PMP, MSc. – PMA – Professional Management

na interação como os interessados no projeto e equipe. Lencio-
ne (2002) destaca que a falta de confiança cria disfunções na 
equipe, tais como medo de conflito, falta de comprometimento, 
aversão ao comprometimento e inatenção aos resutados (Figura 
1). Separadamente, cada disfunção diminui a habilidade do time  
entregar os resultados corretos e coletivamente cria desafios de 
liderança complexos.  

Como um GP fala e interage com outros, ele influencia 
significantemente a eliminação ou redução das disfunções e 
contribui para os melhores resultados. O gerente deve começar 
em criar um ambiente de confiança, onde as pessoas terão mais 
facilidade de dialogar e de vencer os conflitos e, então, galgar os 
outros pontos chave para uma equipe ser bem-sucedida. 

Gerenciamento de projetos e as 
perspectivas de liderança

Entender as diferenças entre gerente e líder é vital para o 
gerente de projetos. Fundamentalmente, um gerente é focado 
na otimização de recursos e na extração do máximo de retorno 
dos recursos alocados (Ducker, 1973). Já o foco de um líder é 
influenciar os outros a produzirem os resultados certos (PMI, 
2004). 

Perspectiva do gerente
De acordo com Kotter (1997), gerenciamento diz respeito a 

lidar com complexidade  Sem bom gerenciamento, companhias 
complexas tendem a se tornar caóticas. Bom gerenciamento 
traz certo grau de ordem e consistência para dimensões chave 
tais como qualidade e lucratividade dos produtos. Gerentes 
têm um trabalho contínuo com a hierarquia funcional de uma 
organização e geralmente têm subordinados (recursos) para 
gerenciar. Tipicamente, a estrutura organizacional tem um canal 
de comando bem definido e sistemas de autoridade que englo-
bam posição e título (Drucker, 1973). 

Drucker também declara que gerentes com uma menta-
lidade de autoridade posicional otimizam a produção através 
da transmissão de atividades aos subordinados e através da 
explicação do que o trabalho deve alcançar. Nesse estilo transa-
cional, a base de compensação do gerente para manter um nível 

de produtividade consistente, no qual os subordinados rotineira-
mente desempenham tarefas designadas, será a recompensa ou 
a punição, de acordo com Van Seters & Fields (1997). Zaleznik 
(2004) já descreve que a mentalidade de gerentes é orientada 
através da racionalidade e do controle, manifestando aversão 
ao conflito. O gerente se coloca numa posição de conservador 
do status quo, então a autoestima do gerente é sustentada pelo 
fortalecimento da forma corrente de trabalho. 

Perspectiva do líder
Hunter (2004) declara que líderes motivam e inspiram os 

outros através da influência pessoal. A influência pessoal resul-
tante do caráter do líder é a chave para se relacionar e interagir 
com os demais. Esse modelo carismático (ou transformacional) 
é utilizado voluntariamente de maneira vasta quando não se 
tem controle por autoridade, para líderes que não têm subordi-
nados organizacionais formais, como é o caso geralmente do 
gerente de projetos. 

O GP lidera um grupo de profissionais multidisciplinares, 
podendo ser oriundos de vários setores ou empresas e, geral-
mente, não têm ascensão formal sobre os profissionais alocados 
nos projetos, que respondem a outros gerentes funcionais. 
Adicionalmente, os líderes devem estar aptos para definir e 
articular uma visão que deve ser compartilhada com a equipe. 

Zaleznik (2004) descreve líderes como mais tolerantes ao 
caos e à ambiguidade. No mesmo artigo, o autor descreve geren-
tes como mais cautelosos a riscos e líderes como mais abertos a 
correr riscos calculados. Quando trabalham, líderes consideram 
natural encontrar desafios e obstáculos. Na pesquisa de Zalez-
nik, ele percebeu que líderes frequentemente têm que superar 
dificuldades da vida através do reforço de uma mente indepen-
dente e de um desejo forte. Essas dificuldades criam um forte 
senso que suporta arriscar-se e não ficar muito preocupado com 
as opiniões dos outros. Bennis (2009) sumariza a diferença 
entre esses dois pontos de vista de um profissional: gerentes 
fazem certo as coisas, líderes fazem as coisas certas (Figura 2). 

Fundamentalmente, o ponto de referência de um gerente é 
o processo e a alocação de recursos e o da liderança é orientado 
à parte humana (Bennis, 2009). A diferença fica clara quando 
se examina os dois papéis e suas delimitações: um líder ruim 

Figura 1. Cinco disfunções de um time (Lencioni, 2002). Figura 2. “Becoming a Leader” (Bennis, 2009).
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