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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo do perfil de gerentes de projetos da Câmara 

dos Deputados e propõe diretrizes para se alcançar o perfil de gerente mais adequado 

para a Instituição.  

O gerente de projetos desempenha o principal papel no gerenciamento de 

projetos, administrando todas as ações necessárias para sua implementação e 

execução. Por desempenhar atividades cruciais para o alcance do sucesso do projeto, 

esse profissional deve possuir habilidades necessárias que lhe permita atingir os 

objetivos esperados. Nesse sentido, é de fundamental importância delimitar o perfil do 

gerente de projetos da Câmara dos Deputados para que se possa, ao mesmo tempo, 

favorecer a sua melhor capacitação e fomentar um maior êxito nos resultados. Para 

realizar a delimitação do perfil, foi aplicado um questionário aberto na forma de uma 

página na web aos gerentes de projeto da Câmara dos Deputados.  

Com base nos resultados, conclui-se que há a necessidade de treinamento 

quanto às suas competências, maior esclarecimento quanto às suas atribuições, maior 

conhecimento sobre o manual de projetos da Casa, treinamento no uso das 

ferramentas utilizadas (softwares) e uma atuação em conjunto dos diversos órgãos da 

Câmara dos Deputados envolvidos na execução de projetos – APROGE, SECOM, 

CEFOR e CENIN. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de Projetos, Gerente de Projetos, Competências, 
Perfil do gerente de projetos, Inteligência Emocional, Câmara dos Deputados. 

 
 



 

 

Abstract 

This paper shows a study about the project manager profile in the Brazilian 

House of Representatives and propose guidelines to accomplish the most suitable 

project manager profile for the institution. 

The project manager performs the main part in the project management, 

arranging all the actions needed for its implementation and execution. For its important 

responsibilities in order to achieve the project success, this professional must dominate 

certain skills to attain the expected goals. This way, its fundamental to delimitate the 

project manager profile in the Brazilian House of Representatives in order to favor its 

better training and provide more success in the projects results. To define the profile, a 

questionnaire was applied to the project managers over a web page. 

Based on the questionnaire results, can be inferred that there is the necessity to 

improve the project managers knowledge about the project management foundations 

as well as training on the adopted computer programs, a better understanding for the 

project managers about its responsabilities and about the institution project manual, 

and the conjunct action of the departments involved on the execution of the projects -– 

APROGE, SECOM, CEFOR e CENIN. 

 

 

Keywords: Project management, Project manager, competencies, Project manager 
profile, Emotional intelligence, Câmara dos Deputados. 
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Proposta de perfil mais adequado de Gerente de Projetos para 
a Câmara dos Deputados 

 
 
 
1. Introdução 

 
 Esta seção apresenta o contexto no qual este trabalho está inserido, 

delimitando e formulando o problema encontrado e, posteriormente, definindo 

seu objetivo geral e objetivos específicos. 

 
1.1. Contexto 

 

  A gestão de projetos desempenha um papel fundamental na área da 

tecnologia da informação, pois esta presente na maioria dos planejamentos 

para a implementação de recursos e soluções de TI. Para CLELAND e 

IRELAND (2002), os projetos tem um conceito estratégico, pois são blocos de 

construção no desenho e na execução de estratégias organizacionais. São os 

precursores de mudanças de produtos, serviços e de organizações na 

empresa. 

 O gerente de projetos é o indivíduo responsável pelo principal papel no 

gerenciamento de projetos, é ele que administra todas as principais ações 

necessárias para sua execução. Segundo VARGAS (2003), muito do sucesso 

ou fracasso de um projeto depende do gerente do projeto e um dos principais 

riscos que se pode encontrar é os profissionais acharem que bons softwares de 

planejamento podem sozinhos gerar gerentes de projetos instantâneos. Para 

BARKLEY (2006) o gerenciamento integrado de projeto envolve seleção, 

coordenação e sincronização de projetos na organização, de forma que todos 

os fatores de sucesso sejam otimizados. Gerentes de projeto devem ser 

capazes de ver tanto o todo como os detalhes do projeto – tudo ao mesmo 

tempo. 

Para PRITCHARD (2004), um dos mais importantes papéis do papel do 

gerente de projeto é o de facilitador de comunicação. O que não significa que 
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ele seja responsável pelo envio de toda a comunicação. Significa que o gerente 

é o responsável por certificar que a comunicação seja enviada, recebida e (o 

máximo possível) entendida. Para alcançar isso, o gerente de projeto pode 

identificar o modo de comunicação preferido dos stakeholders críticos, aferir os 

melhores meios para permitir esse tipo de comunicação, e certificar a 

integridade do processo à medida que o projeto continua. 

 A necessidade de possuir essas proficiências caracterizam o gerente de 

projeto como um profissional multidisciplinar, que além de ter especialidade na 

área que atua, precisa ser um administrador competente de recursos e 

pessoas, além de ter que possuir habilidades de comunicação específicas para 

exercer seu papel com sucesso.  

 
 

1.2. Delimitação do Problema 
 
 Sendo o gerente de projeto o maestro de uma orquestra chamada 

Projeto, é de se esperar que seu papel seja extremamente importante, e 

porque não dizer, crucial para o sucesso do mesmo.  

 A miríade de habilidades requeridas desse profissional, muitas 

vezes é o motivo pelo qual os projetos, principalmente os de grande 

porte e mais complexos, não têm sucesso, pois identificar o profissional 

adequado para exercer esse papel também não é tarefa das mais fáceis. 

As habilidades necessárias permeiam, além da área de atuação 

específica, as áreas da administração e da psicologia. 

 Quando o contexto é levado para administração pública, há 

alguns agravantes:  

 

1. O quadro de profissionais é definido por lei, não pode ser 

aumentado ou reduzido facilmente; 

2. Há dificuldades em manter um profissional altamente capacitado 

via contratação por terceirização. 
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 Este trabalho busca encontrar as competências mais adequadas 

ao perfil de gerente de projetos da área de TI para desempenhar seu 

papel na Câmara dos Deputados. 

 
 

1.3. Formulação do Problema 
 
 Qual o perfil mais adequado do gerente de projeto para atuar em 

projetos da Câmara dos Deputados? 
 

1.4. Objetivos (geral e específicos)  
 

 O objetivo geral desse trabalho é identificar as competências mais 

adequadas para o perfil de gerente de projeto da Câmara dos 

Deputados tomando como base o contexto no qual a instituição esta 

inserida.  

 Dado o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos no que se refere o perfil de gerente de projetos: 

 

• Apontar as habilidades essenciais;  

• Apontar as habilidades desejáveis; 

• Recomendar treinamentos nas áreas identificadas como de 

habilidades deficientes em servidores do quadro efetivo; 

 
 

2. Referencial Teórico 

   

2.1. Gerenciamento de Projetos 

  Durante a segunda metade do século 20, o gerenciamento de 

projeto evoluiu de um conjunto de habilidades desconhecidas para uma 

profissão reconhecida, completa e com graus acadêmicos e certificações. 

Mas uma questão permanece: O gerenciamento de projeto é um conjunto 

de técnicas que pode ser entendido e aplicado independente de sua 

especialidade técnica? Até que nível deve haver conhecimento técnico para 
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efetivamente se liderar o projeto? John Roebling1 poderia ter projetado a 

ponte do Brooklin e ter contratado um gerente de projeto sem habilidades 

de engenharia para terminá-la? (VERZUH, 2000). Essas respostas serão 

respondidas adiante nesse trabalho. 

 Atualmente a maior fonte de referencia no assunto gerencia de projeto 

no mundo é o Project Management Institute (PMI), fundado em 1969, e hoje 

presente em 170 países, oferece programas de certificações para os 

profissionais envolvidos na gerencia de projeto como também publicações 

como o Guide to the Project Management Body of Knowledge, conhecido 

como PMBOK.  

 De acordo com o PMBOK (2008) o gerenciamento de projeto é realizado 

através da aplicação e integração apropriadas de 42 processos, que são 

agrupados em 5 grupos, a saber:  

1. Iniciação; 

2. Planejamento;  

3. Execução;  

4. Monitoramento e controle e 

5. Encerramento. 

     Figura 1 – O ciclo de vida do projeto subdividido em fases características. (VARGAS, 2005) 

                                                            
1 John Roebling, foi um engenheiro civil que  juntamente com seu filho, Washington, construiu a ponte do Brooklin 
em Nova York, eles foram os pioneiros na construção de pontes suspensas com cabos de aço.  
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Gerenciar um projeto inclui: 

• Identificação dos requisitos; 

• Adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas 

das partes interessadas à medida que o projeto é planejado e 

realizado; 

• Balanceamento das restrições conflitantes do projeto, que incluem 

mas não se limitam a: 

 Escopo, 

 Qualidade, 

 Cronograma, 

 Orçamento, 

 Recursos e 

 Riscos 

 
 O projeto específico influenciará as restrições nas quais o gerente 

precisa se concentrar (PMBOK, 2008). Alguns projetos são essencialmente 

sem sentindo se não forem entregues a tempo. Por exemplo, a infra-

estrutura necessária para operar uma olimpíada não servirá depois que os 

jogos acabarem. (VERZUH, 2000) 

 

 

2.2. O perfil do gerente de projeto 

  

  O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização 

executora para atingir os objetivos do projeto. Aplicada ao gerenciamento 

de projeto, competência é a habilidade de fazer atividades dentro de um 

ambiente de projeto que produza os resultados esperados baseados em 

padrões definidos e aceitos (PMBOK, 2008). 

 O (PMBOK, 2008) define as competências do gerente de projeto em 3  

dimensões distintas: 

• Competência em Conhecimento – o que o gerente de projeto sabe 

a respeito da aplicação de processos, ferramentas e técnicas para as 

atividades de projeto. 
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• Competência em Desempenho – como o gerente de projeto aplica 

o conhecimento em gerenciamento de projeto para conseguir os 

requisitos do projeto. 

• Competência Pessoal – como o gerente de projeto comporta-se em 

relação ao desempenho das atividades dentro do ambiente de 

projeto; suas atitudes, e as características essenciais de sua 

personalidade. 

  

  

2.3. Os desafios do gerente de projetos 

  

 Verzuh (2005, p.14) afirma que sendo um projeto um trabalho único e 

temporário, requer diferentes disciplinas de gerenciamento. Projetos tem 

característica diferentes de operações, eles impõe um novo conjunto de 

desafios. Alguns desafios que os gerente de projetos encaram são: 
 

• Pessoal 
Todo projeto tem diferentes necessidades pessoais. O número de 

pessoas necessárias – e seus diferentes níveis de habilidades – é 

diverso para cada projeto. De onde essas pessoas vêm? Para onde elas 

vão, uma vez que não sejam mais necessárias? Esses problemas de 

recursos humanos podem ser combinados com outros projetos caso 

haja outros em paralelo. Se todos os projetos atingirem o máximo em 

relação ao numero de pessoas disponível, poderá se tornar um peso 

muito grande para a organização. E se todos os projetos acabarem ao 

mesmo tempo, a empresa pode ser levada a fazer corte de pessoal. 

 

• Estimativa 
Para avaliar os potenciais projetos, as organizações precisam de 

estimativas acuradas de custos e cronogramas. Mas como cada projeto 

é diferente, estimar pode conter mais assunções que fatos. 

 

• Autoridade 
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O organograma hierárquico das organizações é definido geralmente  

para representar as operações contínuas. Quando existem projetos que 

atravessam os limites hierárquicos não fica claro quem tem autoridade 

para muitas das decisões a serem tomadas. Isso pode causar problemas 

que impedem o progresso do projeto. 

 

• Controles 
Práticas comuns estão dentro do orçamento dos custos operacionais 

anuais. Mas os períodos de tempo usados pela área financeira não são 

suficientes para manter um projeto na linha. Quando a contabilidade 

semestral ou anual relata que um projeto esta além de seu orçamento, 

talvez já esteja fora de controle e longe de ser recuperado. 

 

 

2.4. Inteligência emocional para gestão de projetos  
 

Embora a inteligência emocional seja importante para gerentes e 

líderes de todos os tipos, o ambiente singular dos projetos torna a 

aplicação da inteligência emocional crítica para os gerentes de projeto 

por três motivos. Primeiro, cada projeto é único. À medida que os 

gerentes de projeto passam de um projeto para outro, constantemente 

vivenciam uma mudança nas equipes, nos patrocinadores e em outros 

stakeholders. Raramente contamos com o benefício de ter os mesmo 

stakeholders e a mesma equipe de projeto. Isso nos pressiona a avaliar, 

entender e administrar as emoções de nossa equipe e de nossos 

stakeholders para construir relacionamentos. Precisamos fazer isso 

cada vez que iniciamos um novo projeto.  

O segundo motivo porque a inteligência emocional é importante 

para gerentes de projeto é que os projetos são temporários. 

Diferentemente da gerencia geral, os projetos tem começo, meio e fim. 

Isso faz os gerentes de projeto mudarem rapidamente. Não temos o 

luxo do tempo para desenvolver relacionamentos sólidos e criar um 

ambiente positivo para a equipe. Se não trabalharmos nos 

relacionamentos desde o início dos projetos, eles podem desandar e 
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nunca ter a chance de sucesso. Não podemos nos dar o luxo de 

começar nossos projetos com o pé esquerdo. 

A terceira razão pela qual a inteligência emocional é importante 

para os projetos é a limitação de poder e autoridade do gerente de 

projeto. Na maioria dos casos, os gerentes de projeto não têm 

autoridade ou poder direto sobre os membros da equipe de projeto. 

Eles simplesmente não podem ordenar os outros a fazerem o que é 

necessário. Os gerentes de projeto precisam usar estratégias mais 

sofisticadas para que os membros da equipe alcancem os resultados 

desejados. Sem um entendimento da aplicação da inteligência 

emocional, os gerentes de projeto podem lutar para conseguir que o 

trabalho do projeto seja realizado. (MERSINO,2009) 

 
 
 
 
 
 
 5. Liderança da equipe 

• Comunicações 

• Gerenciamento de conflitos

 
 
 
 
 
 

3. Consciencia social
•Empatia
•Consciencia organizacional
•Vendo outras pessoas com clareza
Limites emocionais

4. Gestão de relacionamentos
•Relacionamentos com stakeholders
•Desenvolvendo pessoas
•Dizer a verdade

1. Autoconsciência
•Autoconsciência emocional
•Auto‐avaliação acurada
•Autoconfiança 

2. Autogerenciamento
•Autocontrole 

 
 

 R O D U C T I O N 
Figura 2 ‐ Estrutura de Inteligência emocional para gestão de projetos. (MERSINO, 2009)
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2.5.  Competências do gerente de projeto 

 

  O gerenciamento de projeto é uma disciplina independente da 

área de atuação – a teoria funciona em todas as áreas. Mas os gerentes de 

projeto não são independentes de área – eles devem ter um bom 

conhecimento técnico em seu campo de atuação.(VERZUH, 2005) 

  Aplicada ao gerenciamento de projeto, competência é a 

habilidade demonstrada de realizar atividades dentro de um ambiente de 

projeto que gera resultados esperados baseados nos padrões definidos e 

aceitos.  

  A competência do gerente de projetos consiste em 3 dimensões 

separadas: 

 

• Project Manager Knowledge Competence – É o que o 
gerente de projeto sabe a respeito da aplicação dos 
processos, ferramentas e técnicas aplicadas às  atividades 
de projeto. 
 

• Project Manager Performance Competence – Como o 
gerente de projeto aplica o conhecimento para ir de 
encontro aos requisitos de projeto.  
 

• Project Manager Personal Competence – Como o 
gerente de projeto comporta-se quando realiza atividades 
no ambiente do projeto; suas atitudes, e características 
essenciais de personalidade. 

 
 

 

  Para ser reconhecido como competente, um gerente de projeto 

deverá satisfazer cada uma das 3 dimensões. Project Manager Competency 

Development (PMCD) Framework (PMI, 2007) 

  Bons gerentes de projeto tomam decisões com base na 

integração de fatores e variáveis que eles enxergam em um contexto mais 

abrangente, levando-os a pensar em termos de integração. (BARKLEY,) 
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3. A gerência de projetos na Câmara dos Deputados 
 

A partir do seu Planejamento Estratégico, a Câmara dos Deputados vem 

investindo fortemente na profissionalização de seus processos de gestão. O 

alcance dos objetivos delineados no Mapa Estratégico Corporativo depende, 

em grande medida, do desenvolvimento de projetos e programas que permitam 

à Casa alavancar resultados. 

Ciente disso, a Diretoria-Geral, por meio da Assessoria de Projetos e 

Gestão – APROGE (figura 3), empenhou-se na elaboração de uma 

metodologia de gerenciamento de projetos, cujo objetivo é fornecer técnicas 

que ajudem o gerente e a equipe a obter os resultados esperados em um 

projeto, integrando e otimizando variáveis importantes: prazo, escopo, recursos 

e pessoas. 

 

 

APROGE

Figura 3 ‐ Organograma da Câmara dos Deputados

 
A adoção de uma metodologia de gerenciamento de projetos favorece o 

desenvolvimento e a capacitação gerencial, padroniza processos de trabalho, 

fomenta a gestão da informação e do conhecimento e, em última instância, 

promove o comprometimento dos envolvidos com o êxito dos resultados. 

A Metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados é 

baseada no conjunto de conhecimentos e melhores práticas elaborado pelo 

10 
 

http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/corporativo
http://intranet2.camara.gov.br/servidor/gestaoestrategica/projetos/metodologia-2/plano-estrategico-corporativo


Project Management Institute - PMI - e no guia Gestão de Projetos na Câmara 

dos Deputados - Guia de Referência. 

 

 
3.1. Aplicação de questionário – pesquisa de opinião corporativa 

 

O questionário de pesquisa foi apresentado na forma de uma página na 

web, utilizando-se da intranet da Casa. O instrumento ficou disponível entre os 

dias 12 e 22 de maio/2009. Na semana anterior, os 153 gerentes de projeto 

receberam por e-mail uma mensagem informando-os da realização da 

pesquisa. No encerramento da pesquisa, 83 gerentes de projeto preencheram 

o questionário - o que representou cerca de 54% da população. 

O questionário foi aberto com 15 questões afirmativas que exploravam 

diferentes aspectos do gerenciamento de projetos. Para cada um dos itens 

apresentados foi solicitado que o gerente de projeto indicasse uma pontuação 

entre 0 e 10 que representasse o seu grau de concordância. A escala 

apresentada indicava o numeral 0 (zero) como discordância total e 10 como 

concordância total. 

Considerando a natureza da investigação e seus objetivos foi utilizada 

uma metodologia semelhante a pesquisa de opinião, com foco nas questões 

corporativas, utilizando-se a coleta de dados primários. 

A população foi composta por servidores que gerenciam projetos na 

Casa com foco na gestão estratégica. O levantamento inicial apontou um total 

de 153 gerentes – cadastrados em banco de dados – com respectivos 

endereços eletrônicos (emails corporativos). 

A pesquisa demonstrou que há uma leve predominância de homens na 

atividade, 57,8%. As mulheres representam 42,2%. Para ambos os sexos 

(figura 5), a idade predominante é de 41 a 50 anos, 54,2%,seguida da faixa 

etária de  31 a 40 anos, 37,3%. No que diz respeito ao grau de escolarização, a 

maioria, 77,2%, são pós-graduados, sendo 63,9%, latu sensu e 13,3%, strictu 

sensu. 

Quanto ao tempo que trabalha na Casa (figura 4), 41% declararam atuar 

na Casa entre 6 e 10 anos. Na sequência, temos: de 11 a 15 anos, 19,3% e de 
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16 a 20 anos, 18,1%. Os menores percentuais encontrados foram os intervalos 

de 1 a 5 anos, 8,4% e mais de 20 anos, 13,3%. 

Dos gerentes de projeto entrevistados, 78,3% ocupam função 

comissionada (FC), seja de chefia/direção, 42,2%, ou de assessoramento, 

36,1%. Declararam não ocupar nenhum tipo de função comissionada 21,7%.

  

 

11 a 15 anos
33%

16 a 20 anos
31%

1 a 5 anos
14%

mais de 20 
anos
22%

Tempo que o gerente de projetos trabalha na Casa

Figura 4 

Faixa etária dos gerentes de projetos da 
Câmara dos Deputados

41 a 50 anos

31 a 40 anos

demais idades

Figura 5 
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Item Média Observações 

1. Conheço o guia PMBOK, elaborado 
pelo PMI – Project Management 
Institute; 

4,75 

O guia elaborado pelo PMI é totalmente desconhecido por 20,5% dos gerentes 
que apontaram nota 0 (zero). Esse percentual sobe para 45,7% considerando as 
notas abaixo de (05). Convém destacar que 27,7% apontaram o intervalo entre 
(08) e (10), indicando pleno conhecimento do PMBOK.  

2. Considero importante que a 
atuação dos gerentes de projetos 
seja acompanhada por meio de 
indicadores de desempenho;  

8,16 
Para pelo menos 69,8% dos respondentes que atribuíram valores superiores a 
(07) é muito importante que a atuação do gerente de projetos seja acompanhada 
por meio de indicadores de desempenho. O grau (10) foi apontado por 37,3%.  

Os objetivos estratégicos do órgão em que trabalha são amplamente conhecidos 
pela maioria dos gerentes. A pesquisa coletou 94,1% das respostas situadas no 
intervalo entre (07) e (10). Sendo que o grau máximo de concordância - (10) - foi 
apontado por 48,2%.  

3. Conheço os objetivos estratégicos 
do órgão em que trabalho; 8,87 

A iniciativa da Casa em atuar com foco em projeto é considerada pela maioria 
dos gerentes como de elevada importância, 88% deles apontaram grau de 
concordância acima de (07). Destaca-se a concordância máxima - (10) - 
apontada por 48,2% dos respondentes.  

4. Considero importante a iniciativa de 
a Casa atuar com foco em projetos; 8,96 

5. Possuo autonomia para administrar 
o tempo que dedico ao projeto que 
gerencio; 

6,41 
Pelo menos 41% dos gerentes declararam possuir plena autonomia para 
administrar o tempo que dedica ao projeto – ao atribuírem valores (08) e (10). O 
intervalo de (05) a (07) foi apontado por 38,5%.  

6. A atividade de gerenciamento de 
projetos tem alta credibilidade 
juntos aos órgãos da Casa; 

5,46 

A atividade de gerenciamento de projetos tem baixa credibilidade junto aos 
órgãos da Casa na opinião de 34,9% dos que apontaram valores inferiores a 
(05). De opinião oposta, temos 21,6% que indicaram valor superior a (07), ou 
seja, concordam que a atividade tem credibilidade junto aos órgãos da Casa.  
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Item Média Observações 

7. Possuo autonomia para gerenciar 
minha equipe de trabalho; 5,77 

A autonomia para gerenciar a equipe de trabalho não é uma realidade para pelo 
menos 30% dos gerentes que atribuíram valores menores que (05). Por outro 
lado, 35% afirmam possuir plenamente ao apontar valores entre (08) e (10). 
O Manual de Projetos da Casa é conhecido por 54,3% dos gerentes que 
atribuíram valor superior a (07). Porém, ressalta-se que 26,4% declararam 
desconhecimento ao atribuir notas abaixo de (05). Destaque para a nota 0 (zero), 
dado por 12%.  

8. Conheço o Manual de Projetos da 
Casa, disponível na intranet; 6,49 

9. Assumi a tarefa de gerenciar 
projetos por considerá-la 
importante para a Casa; 

7,58 
Para pelo menos 65% dos que apontaram valor superior a (07) a tarefa de 
gerenciar projetos foi plenamente assumida por considerá-la importante para a 
Casa.  

Os números são expressivos, 61,4% dos respondentes ao apontar valor superior 
a (07) demonstraram conhecer plenamente as atribuições de um gerente de 
projeto no âmbito da Câmara dos Deputados. O intervalo entre (05) e (07) foi 
indicado por 31,3%.  

10. Conheço as atribuições de um 
gerente de projetos na Casa; 7,71 

11. Utilizo o Microsoft Project como 
ferramenta no gerenciamento de 
projetos; 

2,60 

A expressiva maioria dos gerentes não utiliza o Microsoft Project no 
gerenciamento de 
projetos. É o que apontou 67,4% dos gerentes que indicaram valores abaixo de 
(04). Destaca-se  o 0 (zero) dado por 56,6%. Por outro lado, a pesquisa registrou 
que 20,5% dos entrevistados utilizam a ferramenta – ao atribuíram valores entre 
(08) (10)

12. Tenho facilidade para mobilizar 
recursos materiais/financeiros 
relativos ao projeto;  

3,65 

A pesquisa apontou que 56,6% dos gerentes encontram imensa dificuldade em 
mobilizar recursos materiais/financeiros relativos ao seus projetos - ao indicar 
valores menores que (05). Somente 13,2% afirmam facilidade ao apontar valor 
superior a (07).  
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Item Média Observações 

13. A atividade de gerenciamento de 
projetos tem alta credibilidade  
junto ao órgão em que trabalho; 

6,99 

A atividade de gerenciamento de projetos tem alta credibilidade junto ao órgão 
em que trabalha para 54,1% dos gerentes – que indicaram valores entre (08) e 
(10). A opinião não é compartilhada por 25,2% que apontaram valores menores 
que (04). É necessário observar que média se elevou em relação a questão (06), 
que também julgava a credibilidade, porém em relação aos órgãos da Casa. 

14. Conheço os objetivos estratégicos 
da Câmara dos Deputados; 8,49 

Conhecer plenamente os objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados é o 
que demonstram 78,3% dos gerentes que apontaram suas respostas entre (08) e 
(10). Desse total, 48,2% indicaram o grau (10). 

15. Utilizo outras ferramentas para o 
gerenciamento de projetos, tais 
como: planilha eletrônica, editor de 
texto, etc; 

7,54 
A utilização de ferramentas tais como planilha eletrônica e editor de texto é 
amplamente utilizada por 66,3% dos gerentes que atribuíram valores entre (08) e 
(10). Destacando-se o (10) que foi apontado por 39,8% dos respondentes. 

 

  



 
 

4. Diretrizes para o perfil do gerente de projetos 
 

Baseado no questionário aplicado, os 8 itens do questionário 

descritos abaixo foram eleitos como os mais importantes para serem 

trabalhados a fim de melhorar o perfil do gerente de projeto na Câmara dos 

Deputados. 

Conforme sugerido nos objetivos deste trabalho, e de acordo com o 

referencial teórico e com a pesquisa realizada, pode-se sugerir que as 

seguintes diretrizes sejam adotadas a respeito de cada item: 

 

Item Diretriz 

1 A Metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados  
é baseada no conjunto de conhecimentos e melhores práticas 
elaborado pelo Project Management Institute - PMI - e no guia 
Gestão de Projetos na Câmara dos Deputados - Guia de 
Referência. Portanto, sugerimos o provimento de treinamento 
sobre o material do guia PMBOK. Os cursos oficiais seriam os 
mais indicados, com a possibilidade de aquisição de certificação 
PMI para os gerentes. A nota média deveria, no mínimo ser de 
8,5. 

5 100% dos gerentes deve estar entre os valores 8 e 10, no que se 
refere a autonomia para administrar o tempo que dedica ao 
projeto. A disponibilidade do gerente de projetos é fator 
determinante para o sucesso ou fracasso de um projeto. Vale 
ressaltar que em determinados projetos, de acordo com a sua 
especificidade, o gerente deve dispor de exclusividade total de 
seu tempo para gerenciá-lo. 

6 Aumentar a credibilidade da atividade de gerenciamento de 
projetos junto aos órgãos da Casa através de campanhas de 
comunicação organizacional abordando a importância da 
disciplina de gerência de projetos. Sugere-se que a média seja 
elevada para no mínimo 8. 

7 A nota média sobre a autonomia para gerenciar a equipe de 
trabalho deve aumentar para, no mínimo, 8. A alta administração 
deve prover os meios para que os gerentes tenham mais 
autonomia para gerenciar suas equipes, inclusive com a 
possibilidade de usar recursos humanos de órgãos distintos. 

8 O manual de projetos da Casa deve ser conhecido por todos os 
gerentes de projeto, a nota para a totalidade dos gerentes, deve 
estar  entre os valores 7 e 10. O conteúdo do manual deve fazer 
parte do treinamento sugerido no item 1, visto que também faz 
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parte da metodologia adotada na Casa. 

10 O nível de conhecimento dos gerentes de projeto na literatura de 
metodologia de gestão de projetos utilizada pela Casa esta 
mensurado nos itens 1 e 8. As notas foram 4,75 e 6,49 
respectivamente, mostrando um  nível de conhecimento baixo. 
Esses itens estão fortemente ligados ao item 10. Se nesses 
documentos estão as atribuições dos gerentes, então como 
pode-se afirmar que tendo eles pouco ou nenhum conhecimento 
sobre a metodologia,  atingem nota 7,71 no que se refere às 
suas atribuições? É preciso rever junto aos gerentes o que eles 
consideram como sendo suas atribuições. Provavelmente deve 
haver uma confusão entre o papel desempenhado como chefe 
com o papel de gerente de projeto. 
 

11 Atualmente as ferramentas adotadas para gerir projetos na 
Câmara dos Deputados são a Microsoft Entreprise Project 
Management e a Microsoft Project Professional 2007. Desta 
forma, sugerimos que treinamentos no uso dessas ferramentas 
sejam providos para todos os servidores envolvidos com as 
atividades de gerenciamento de projetos, em especial para os 
gerentes de projeto. A média de 2,6 deve ser elevada para, no 
mínimo, 8. 

13 De acordo com o resultado do item 6 e do item 13, nos órgãos 
em que há gestão de projetos, essa atividade é vista com maior 
credibilidade (média 6,99). A média cai quando se refere à Casa 
como um todo, ficando em 5,46. Sugere-se que essa média seja 
homogênea entres os órgãos e que atinja uma média de no 
mínimo 8. Da mesma forma que no item 6, sugere-se que este 
fim seja alcançado através de campanhas sobre o assunto 
dentro da instituição. 

  
 

 
5. Conclusão 

A pesquisa com gerentes de projetos representa um passo 

significativo na formulação de diretrizes para uma comunicação interna 

cada vez mais efetiva na Câmara dos Deputados. 

Ao final deste trabalho conclui-se que é de fundamental importância 

que a Metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados e os 

conhecimentos do guia PMBOK sejam conhecidos e dominados pelos 

gerentes de projetos da Casa, bem como o conhecimento no uso das 

ferramentas adotadas para esse fim. Maior autonomia deve ser dada a esse 
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profissional para desempenho de seu papel no que se refere ao tempo 

dedicado ao trabalho e ao gerenciamento das pessoas envolvidas no 

projeto. Sobre a credibilidade a respeito da disciplina gestão de projetos, é 

essencial que ela seja inserida na cultura da Casa como peça importante na 

melhoria dos produtos produzidos e dos serviços prestados pela instituição. 

 

Atingir um perfil adequado de gerente de projetos para a Câmara dos 

Deputados é factível, mas requer o patrocínio da alta administração para 

implementar as diretrizes sugeridas, visto que essas requerem a atuação de 

diversos órgãos como a Assessoria de Projetos - APROGE, a Secretaria de 

Comunicação Social - SECOM, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento – 

CEFOR, o Centro de Informática – CENIN, dentre outros.  
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