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1. Uma equipe de projetos está insatisfeita com as solicitações do gerente de projetos,
pois não tem tempo de fazer suas novas atribuições devido às funções técnicas que
exercem na empresa. Um consultor da empresa foi questionado pelos integrantes da
equipe sobre o que ele achava dessa situação. Ele achou estranho, já que o gerente de
projetos deve repassar as atividades para que todos os integrantes da equipe possam
realizá-las dentro do prazo determinado. Após algumas verificações, o consultor viu que
estava tudo certo, o que fez com que ele questionasse: “Nesta empresa, quem tem o
poder para dar as diretrizes sobre o que fazer?”; um dos membros da equipe
respondeu: “O nosso gerente!”. Tendo conhecimento da situação, qual é a estrutura
organizacional desta empresa?

a) Matricial;

b) Departamental;

c) Coordenação;

d) Projetizada;
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2. Quais as principais diferenças entre os projetos e as operações
contínuas?
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A razão de ser de qualquer organização é a finalidade a que se propôs
cumprir, para que isso ocorra, é necessário o perfeito equilíbrio entre as
condições internas da empresa e o ambiente externo em que convive, porém
o que observa, na prática, são as mudanças nesse ambiente, causando a
ruptura dessa harmonia;

• Cenários turbulentos;

• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FtKdHEVtIlI;
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• E preciso capacidade de antecipar e prever as mudanças, caso isso não
ocorra, devem servir para, pelo menos, minimizar os impactos adversos;

• Monitorar para aproveitar melhor as oportunidades do mercado e
controlar as ameaças provindas dele, tornando-se objeto de estudo do
gerenciamento estratégico;
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• Adaptações necessárias são tão importantes que, caso não ocorram,
podem levar ao ponto de não conseguir alcançar os objetivos fixados,
bem como, muitas vezes, levar à insolvência da empresa;

• Para que tais situações não ocorram, aplicam-se as soluções dos âmbitos
estratégico, administrativos e operacionais através do gerenciamento de
projetos;
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• O PMI: O Project Management Institute (PMI) é a principal associação
mundial de gerenciamento de projetos. Durante quase 40 anos, o PMI vem
dando a seus associados a oportunidade de compartilhar teorias, melhores
práticas e experiências em gerenciamento de projetos;

• O PMI promove seminários internacionais e oficinas de estudos sobre
tópicos de ponta, aumentando assim a exposição profissional de seus
associados através do networking e da participação voluntária em projetos.
Fonte: PMI - http://www.pmi.org.br/;
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• Macroambiente: ambiente situado fora dos limites e fronteira da
organização;

• Ambiente geral: ambiente formado por componentes do macroambiente
que influenciam na organização: econômico, demográfico, tecnológico,
político-legal etc.;

• Ambiente organizacional: ambiente constituído por entidades que
influenciam na organização e vice-versa, cujos componentes são as partes
interessadas (pessoas) e os concorrentes;

• Competidores: organizações diferentes, que possuem interesses
semelhantes e que disputam o mesmo mercado;
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• Competição e seus fatores de intensificação:

• economia global: quebra de fronteira comercial;

• comunicações: globalização e comércio eletrônico;

• evolução tecnológica: diminuição do ciclo de vida do produto e atualização
contínua;

• consumidores: pressão por aumento da qualidade e bom atendimento,
grande poder de escolha;
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• Vantagem competitiva: entende-se como o resultado da superioridade de
fatores que levam à criação de valor;

• • Valor: considerado atributo de bens e serviços desejados e pagos pelos
clientes;

• • Competências essenciais: traduz-se como o conjunto de habilidades,
recursos e tecnologias capaz de criar valor;

• • Reconhecimento das competências:

• - valor percebido pelo cliente: oferecer benefícios e ser reconhecido;

• - diferenciação entre concorrentes: habilidades superiores.

• - capacidade de expansão: aplicação em outros produtos e serviços.
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Atividade Complementar para 12/04

1. Pesquise quatro exemplos de empresas que conseguiram se
adaptar as mudanças e superaram suas dificuldade por conta de
mudanças.

2. Pesquise quatro exemplos de empresas que não conseguiram se
adaptar as mudanças e enfrentaram dificuldades.
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