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Resumo 

Devido à atual dinâmica, complexidade e alta competitividade do mercado, a 

gestão adequada de projetos tornou-se uma atividade crítica para a maioria das 

organizações. Neste cenário, o papel do gerente de projetos ganha importância e 

maiores responsabilidades, exigindo dos profissionais maior capacitação. Entretanto, 

o mercado ainda apresenta dificuldade para mapear, avaliar e desenvolver as 

competências necessárias dos gerentes de projeto. Esta limitação introduz um maior 

grau de risco à gestão dos projetos podendo influenciar de maneira negativa nos 

resultados obtidos. Visando auxiliar na solução deste problema, o Project 

Management Institute (PMI) disponibilizou o PMCD framework que consolida as 

competências gerais necessárias de um gerente de projetos e orienta um processo 

de avaliação e desenvolvimento das competências desejadas. O objetivo deste 

artigo é apresentar uma análise das principais diretrizes para o desenvolvimento das 

competências do gerente de projetos. 

 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento de Competências 

do Gerente de Projetos, Framework PMCD, PMBOK.  



 

Abstract 

With the current dynamic, complexity and highly competitive of market, the 

proper management of projects has become a critical activity for most organizations. 

In this scenario, the role of project manager gains importance and greater 

responsibility, requiring more capacity of professionals. However, the market still has 

difficulty to map, assess and develop the necessary competencies of project 

managers. This limitation introduces a higher degree of risk to the projects 

management and may negatively influence the results. To help in resolution this 

problem, Project Management Institute (PMI) released the PMCD framework that 

consolidates the general competencies needed for a projects manager and guide the 

evaluation and development process of the desired competencies. The objective of 

this paper is to present an analysis of the main guidelines for the development of 

competencies of projects manager. 

 

 

Keywords: Project Management, Project Manager Competency Development,  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

O gerenciamento de projetos é uma disciplina que vem sendo formada, há 
muito tempo, por pessoas de diversas áreas de conhecimento e especializações, em 
vários países e ambientes, e praticamente em todos os tipos de organizações. Além 
disso, passou por um período de grande evolução, em consequência da enorme 
extensão das aplicações dos recursos do gerenciamento de projetos nos mais 
diversos campos, exatamente devido ao alto potencial que proporciona para obter 
soluções de problemas complexos, em organizações e ambientes dinâmicos, com 
emprego de equipes multidisciplinares (VALERIANO, 2001). 

Segundo Vargas (2005), para atender às demandas de maneira eficaz, em 
um ambiente caracterizado pela velocidade das mudanças, torna-se indispensável 
um modelo de gerenciamento baseado no foco em prioridades e objetivos. Por esta 
razão, o gerenciamento de projetos tem crescido de maneira tão acentuada nos 
últimos anos. 

Neste sentido, verifica-se que muitas organizações - pequenas ou grandes, 
públicas ou privadas - têm adotado mecanismos formais de gerenciamento de 
projetos visando melhor planejamento e controle em seus projetos - 
consequentemente, melhores resultados. Para estas organizações, conduzir projetos 
de maneira ad hoc não é mais suportável. A necessidade de adoção de um 
gerenciamento de projetos efetivo decorre de vários fatores, entre eles: 
competitividade acirrada, margens de lucro estreitas, clientes mais exigentes 
(qualidade, preço, prazos) e com maior poder de barganha, avanços tecnológicos 
constantes, etc. (SALLES, 2009). 

Assim, buscando alcançar seus objetivos estratégicos reduzindo custos e 
melhorando a qualidade dos produtos oferecidos e serviços prestados para seus 
clientes internos e externos, dentre outras ações, é necessário que as organizações 
gerenciem adequadamente não só projetos isolados, mas também programas e 
portfólios por meio das boas práticas de gerenciamento de projetos. 

O Project Management Institute (PMI) é a maior instituição sem fins lucrativos 
do mundo dedicada ao avanço do estado-da-arte em gerenciamento de projetos. O 
principal compromisso do PMI é “promover o profissionalismo e ética em gestão de 
projetos” (COSTA, 2009). Suas várias publicações são amplamente reconhecidas 
como referências de boas práticas em gerenciamento de projetos. 

A publicação mais conhecida do PMI é “Guia PMBOK, Um Guia do 
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos”. Trata-se de uma referência básica 
de gerenciamento de projetos bastante adotada. Segundo o PMBOK (PMI, 2008), o 
gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas 
e técnicas às atividades de projeto a fim de atender aos seus requisitos.  

O PMI possui ainda várias outras publicações que cobrem os diversos 
aspectos do contexto de gerenciamento de projetos, tais como: gerenciamento de 
portfólio (The Standard for Portfolio Management), gerenciamento de programas 
(The Standard for Program Management), competências do gerente de projeto 
(Project Manager Competency Development Framework), etc. Embora, estas 
publicações sejam tão interessantes e úteis quanto o PMBOK, as mesmas ainda são 
pouco utilizadas e, até mesmo, desconhecidas por profissionais e organizações 
envolvidas no gerenciamento de projetos. Entretanto, a crescente complexidade dos 
projetos e do contexto organizacional impõe às organizações a necessidade ampliar 
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a utilização dos referenciais de boas práticas, preocupando-se não somente com 
conhecimento e ferramentas, mas também com habilidades e técnicas, no intuito de 
cobrir adequadamente e de maneira profissional os vários aspectos do 
gerenciamento de projetos possibilitando maior sucesso aos projetos desenvolvidos. 

 
1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Aliado à necessidade de fazer uso adequado de várias perspectivas – 
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas - o gerenciamento de projetos 
envolve criar um equilíbrio entre as demandas de escopo, tempo, custo, qualidade e 
relacionamento entre os envolvidos. O sucesso na gestão de um projeto está 
relacionado ao alcance dos seguintes objetivos: entrega dentro do prazo previsto, 
dentro do custo orçado, com nível de desempenho adequado, com aceitação pelo 
cliente, atendimento de forma controlada às mudanças de escopo e respeito à 
cultura da organização (TORREÃO, 2005). 

Neste contexto, entre os vários “atores” que contribuem, atuam ou estão de 
alguma forma envolvidos no desenvolvimento de um projeto, destaca-se o gerente 
de projetos. Este é o gestor do projeto e, consequentemente, um dos principais 
responsáveis pelo seu sucesso. 

Em relação ao papel de um gerente de projetos, o PMBOK (PMI, 2008) 
resume que o mesmo é a pessoa designada pela organização para atingir os 
objetivos do projeto. Complementa relatando que muitas das ferramentas e técnicas 
de gerenciamento de projetos são específicas desta área. No entanto, compreender 
e aplicar o conhecimento, as ferramentas e as técnicas reconhecidas como boas 
práticas não é suficiente para um gerenciamento eficaz. Além de todas as 
habilidades específicas da área e das proficiências ou competências de 
gerenciamento geral exigidas, o gerenciamento de projetos eficaz requer que o 
gerente tenha competências relacionadas às seguintes dimensões: 

- Conhecimento: refere-se ao que o gerente de projetos sabe sobre 
processos, ferramentas e técnicas para as atividades de gestão de projetos; 
- Desempenho : refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de realizar 
enquanto aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos. Ou seja, 
como o gerente de projetos aplica seu conhecimento para atingir os requisitos 
do projeto; 
- Pessoais : refere-se ao comportamento do gerente na execução do projeto 
ou de atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, principais 
características de personalidade e liderança; a capacidade de orientar a 
equipe do projeto ao mesmo tempo que atinge objetivos e equilibra as 
restrições do mesmo. 
 
As competências requeridas do gerente de projetos em relação ao 

conhecimento são abordadas no PMBOK e estão detalhadas no Project 
Management Professional (PMP®) Examination Specification, publicado pelo PMI. 
Atualmente, as competências relacionadas ao conhecimento são comumente 
exigidas no “currículo mínimo” de um gerente de projetos e tanto as organizações 
quanto os gerentes conseguem avaliá-las e desenvolve-las com certa desenvoltura 
(Ex: treinamento em gestão de projetos; Certificação PMP, treinamento em 
ferramenta de apoio à gestão de projetos, etc.). 

Entretanto, as competências relacionadas aos aspectos de desempenho e 
pessoais ainda são tratadas com menor atenção, muitas vezes sem a utilização de 
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um referencial adequado ou uma coletânea de “boas práticas”. Esta deficiência 
introduz um maior grau de risco à gestão dos projetos podendo influenciar de 
maneira negativa nos resultados obtidos.  

Desta forma, com o intuito de poder avaliar e desenvolver de maneira ampla 
as competências desejáveis de um gerente de projetos, é necessário que as 
organizações e profissionais envolvidos dediquem atenção, não só ao 
conhecimento, mas também as dimensões de desempenho e pessoais, permitindo 
assim reduzir parte dos riscos que podem levar ao insucesso dos projetos. 

 
1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Verifica-se que no gerenciamento de projetos a simples iniciativa de alocar 
como responsável pelo projeto um profissional com determinadas competências de 
conhecimento (tal como uma certificação e domínio de um software) pode resultar 
em um gerente de projetos com ótimo conhecimento técnico, porém sem diversas 
outras qualidades necessárias para ser considerado competente neste papel. Este é 
o desafio a ser enfrentado pelas organizações: Como avaliar e desenvolver as 
competências desejáveis de um gerente de projetos? Em que se basear? Por onde 
começar? 
 
1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

Realizar uma análise sobre as boas práticas para avaliação e 
desenvolvimento amplo das competências desejáveis de um gerente de projetos, 
principalmente em relação às dimensões de desempenho e pessoais com base nas 
recomendações do PMI.  
 
1.4.2 Específicos  

- Estudar os conceitos de gerenciamento de projetos; 
- Pesquisar bibliografia relativa ao perfil e competências do gerente de 
projetos; 
- Analisar o contexto de mercado e os problemas normalmente enfrentados 
em relação às competências necessárias para o gerenciamento de projetos; 
- Elencar os principais fatores que podem influenciar o conjunto de 
competências desejáveis de um gerente de projetos em determinados 
contextos; 
- Analisar as recomendações do Project Manager Competency Development 
(PMCD) framework – Second Edition (PMI, 2007), publicado pelo PMI; 
- Destacar os possíveis benefícios advindos da aplicação de algumas das 
recomendações do PMCD framework; 
- Consolidar as principais recomendações e conclusões sobre as 
competências de um gerente de projeto visando disponibilizar uma fonte de 
referência aos interessados em temas relacionados ao perfil de um gerente 
de projetos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

As pessoas têm planejado e gerenciado projetos desde o início dos tempos. 
Toda vez que uma civilização criou suas raízes existiram projetos a serem 
gerenciados: prédios a construir, estradas a pavimentar e leis a serem escritas. 
Mesmo sem as ferramentas, técnicas e metodologias avançadas de que dispomos 
hoje, as pessoas criaram linhas de tempo, alocaram materiais e recursos e 
avaliaram os riscos envolvidos em seus projetos. Com o passar do tempo, as 
pessoas perceberam que as técnicas para controle de custo, desenvolvimento da 
programação, procura e compra de recursos e gerenciamento de riscos poderiam 
ser aplicadas a uma variedade de projetos, seja erguendo pontes, realizando 
colheitas sazonais ou decidindo como governar. Estas idéias foram precursoras do 
estabelecimento de técnicas de gerenciamento que hoje conhecemos como 
Gerenciamento de Projetos (PMISP, [200-?]). 

 
2.1.1 Guia PMBOK 

O PMBOK (PMI, 2008) é um guia do conjunto de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos que inclui normas, métodos, processos e práticas 
estabelecidas que evoluíram a partir das boas práticas reconhecidas por 
profissionais de gerenciamento de projetos que contribuíram para o seu 
desenvolvimento. Ele fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos 
individuais, define o gerenciamento e os conceitos relacionados e descreve o ciclo 
de vida do gerenciamento de projetos e os processos relacionados. 

Para o PMI (2008), a crescente aceitação do gerenciamento de projetos 
indica claramente que a aplicação de conhecimentos, processos, habilidades, 
ferramentas e técnicas adequadas pode ter um impacto significativo no sucesso de 
um projeto. Entende-se que o subconjunto de conhecimentos reunidos no PMBOK é 
“amplamente reconhecido” como “boa prática”, onde: “amplamente reconhecido” 
indica que o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos 
projetos na maior parte do tempo e que existe um consenso em relação ao seu valor 
e sua utilidade; e, “boa prática” significa que existe um consenso geral de que a 
aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as 
chances de sucesso em uma ampla gama de projetos. Uma boa prática não significa 
que o conhecimento descrito deva ser sempre aplicado uniformemente em todos os 
casos; a organização e/ou a equipe de gerenciamento do projeto é responsável por 
determinar o que é apropriado para um projeto específico (PMI, 2008). 

O PMBOK é o padrão para gerenciar a maioria dos projetos na maior parte 
das vezes em vários tipos de setores da indústria e o Project Management Institute 
(PMI) considera esta norma como uma referência básica de gerenciamento de 
projetos para seus programas de desenvolvimento profissional e certificações (PMI, 
2008). 
 
2.1.2 Projeto 

Projetos permeiam todas as organizações, pois são instrumentos 
fundamentais para qualquer atividade de mudança e geração de produtos e 
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serviços. Projetos podem envolver desde uma única pessoa a milhares e ter duração 
de alguns dias ou vários anos (DINSMORE, 2003). 

Para o PMI (2008), um projeto é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Em resumo, a natureza temporária 
indica um início e um término definidos. Geralmente, o termo temporário não se 
aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto - a maioria dos projetos é 
realizada para criar um resultado duradouro. 

Existe ainda certa confusão entre o trabalho que é considerado projeto e o 
que é considerado operação, pois ambos servem para que as organizações 
alcancem seus objetivos. Eles normalmente têm em comum o fato de serem 
realizados por pessoas, terem restrição de recursos e serem planejados, executados 
e controlados. Entretanto o projeto tem a característica de ser um trabalho 
temporário, exclusivo e com resultado incerto, enquanto que a operação é um 
trabalho permanente, repetitivo e com resultado previsível (PORTO, 2009). 

 
2.1.3 Gerenciamento de Projetos 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. 
É realizado através da aplicação e integração apropriadas de vários processos, 
muitos deles recomendados pelo PMI (2008). 

Ainda, para PMBOK (PMI, 2008), 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; e 
balanceamento das restrições conflitantes do projeto (que incluem, mas não se 
limitam a: escopo; qualidade; cronograma; orçamento; recursos e risco). 

Para o COBIT (ITGI, 2007), a gestão de projetos consiste em garantir a 
entrega dos resultados desejados no prazo, orçamento e qualidade acordados. 

 
2.1.4 Interessados/Envolvidos nos Projetos 

As partes interessadas são pessoas ou organizações (por exemplo: clientes, 
patrocinadores, organização executora, etc.) ativamente envolvidas no projeto ou 
cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou 
término do projeto. Elas também podem exercer influência sobre o projeto, suas 
entregas e sobre os membros da equipe do projeto. A equipe de gerenciamento do 
projeto precisa identificar as partes interessadas, tanto internas quanto externas, a 
fim de determinar os requisitos e as expectativas em relação ao projeto de todas as 
partes envolvidas. Além disso, o gerente do projeto precisa gerenciar a influência 
das várias partes interessadas em relação aos requisitos do projeto para garantir um 
resultado bem-sucedido (PMI, 2008).  

Para o PMI (2008), normalmente, as partes interessadas (envolvidas) em 
projetos incluem: Clientes/usuários  (podendo ser pessoas ou organizações, 
internos ou externos); Patrocinadores ; Gerentes de portfólio  (responsáveis por 
gerenciar, selecionar e priorizar projetos ou programas que podem ou não ser 
interdependentes); Gerentes de programas  (responsáveis pelo gerenciamento 
coordenado de projetos relacionados visando obter benefícios e controle não 
disponíveis no gerenciamento individual); Escritório de projetos  (entidade 
responsável por: definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e 
ferramentas; oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e documentação; 
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garantir o alinhamento das iniciativas à estratégia organizacional; receber os 
relatórios de progresso e acompanhamento dos projetos e enviar para os 
patrocinadores os relatórios consolidados; etc. (COSTA, 2007)); Gerentes de 
projetos  (designados pela organização executora com a responsabilidade de atingir 
os objetivos do projeto); Equipe do projeto ; Gerentes funcionais  (função gerencial 
dentro de uma área administrativa ou funcional do negócio, como recursos humanos, 
finanças, contabilidade ou aquisição); Gerentes de operações  (função gerencial, 
porém diferentemente dos gerentes funcionais, estes gerentes lidam diretamente 
com a produção e manutenção dos produtos ou serviços vendíveis da empresa 
(resultantes dos projetos)); Fornecedores/parceiros comerciais  (vendedores, 
fornecedores, contratados, parceiros comerciais, etc.). 

 
2.1.5 Processos do Gerenciamento de Projetos 

Conforme descrito anteriormente, o gerenciamento de projetos é a aplicação 
de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 
de cumprir seus requisitos. Esta aplicação de conhecimentos requer o 
gerenciamento eficaz de processos apropriados. 

O PMBOK (PMI, 2008) recomenda uma série de processos normalmente 
aplicáveis à maioria dos projetos. Didaticamente, ele os agrupa em categorias 
relacionas ou ao ciclo de vida do projeto ou às áreas de domínio de conhecimento. 

Em relação ao ciclo de vida do projeto, os processo são categorizados em 5 
grupos:  

- Processos de Iniciação:  são aqueles realizados para definir um novo 
projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de 
autorização para iniciar o projeto ou a fase. 
- Processos de Planejamento:  processos realizados para definir o escopo 
do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para 
alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 
- Processos de Execução:  são realizados para executar o trabalho definido 
no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do 
mesmo. 
- Processos de Monitoramento e Controle:  aqueles necessários para 
acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, 
identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e 
iniciar as mudanças correspondentes. 
- Processos de Encerramento:  executados para finalizar todas as atividades 
de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou 
a fase. 
 
O agrupamento relacionado às áreas de conhecimento resulta em 9 

categorias, resumidas, por Porto (2009), como: 
- Gerenciamento da Integração do Projeto:  inclui os processos e as 
atividades necessários para assegurar a integração e coordenação entre os 
elementos do gerenciamento de projetos. Abrange: desenvolver o termo de 
abertura do projeto; desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 
orientar e gerenciar a execução do projeto; monitorar e controlar o trabalho do 
projeto; realizar o controle integrado de mudanças; e, encerrar o projeto ou 
determinada fase. 
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- Gerenciamento do Escopo do Projeto:  inclui os processos envolvidos na 
verificação de que o projeto inclui todo e somente o trabalho necessário, para 
que seja concluído com sucesso. Abrange: coletar requisitos; definir o escopo; 
criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto); verificar o escopo; e, controlar o 
escopo. 
- Gerenciamento de Tempo do Projeto:  reúne os processos necessários 
para assegurar o término do projeto no prazo definido. Abrange: definir 
atividades; sequenciá-las; estimar recursos da atividade; estimar duração; 
desenvolver e controlar o cronograma. 
- Gerenciamento de Custos do Projeto:  trata dos processos envolvidos no 
planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o 
projeto termine dentro do orçamento aprovado. Abrange: estimar custos; 
determinar o orçamento e controlar custos. 
- Gerenciamento da Qualidade do Projeto:  descreve os processos 
envolvidos no planejamento, monitoramento, controle e na garantia de que o 
projeto irá satisfazer os requisitos de qualidade especificados. Abrange: 
planejar a qualidade; realizar a garantia da qualidade; e, realizar o controle da 
qualidade. 
- Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto:  envolve os processos 
de planejamento, contratação ou mobilização, desenvolvimento e 
gerenciamento da equipe do projeto. Abrange: desenvolver o plano de 
recursos humanos; contratar ou mobilizar a equipe do projeto; desenvolver a 
equipe do projeto; e, gerenciar a equipe do projeto. 
- Gerenciamento das Comunicações do Projeto:  agrega os processos 
relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final 
das informações do projeto de forma oportuna e adequada. Abrange: 
identificar as partes interessadas; planejar as comunicações; distribuir 
informações; gerenciar as expectativas das partes interessadas; e, relatar 
desempenho. 
- Gerenciamento de Riscos do Projeto:  reúne os processos relativos à 
identificação, análise e controle dos riscos do projeto. Abrange: planejar o 
gerenciamento de riscos; identificar riscos; realizar análise qualitativa de 
riscos; realizar análise quantitativa de riscos; planejar respostas aos riscos; e, 
monitorar e controlar riscos. 
- Gerenciamento de Aquisições do Projeto:  inclui os processos que 
compram ou adquirem produtos, serviços ou resultados, além do 
gerenciamento de processos de contratos. Abrange: planejar aquisições; 
conduzir aquisições; administrar aquisições; e, encerrar aquisições. 

 
Para que um projeto seja bem-sucedido, o gerente de projetos e sua equipe 

devem selecionar ou priorizar os processos apropriados necessários para cumprir os 
objetivos do projeto específico, atendendo seus requisitos, expectativas das partes 
interessadas, mantendo um equilíbrio entre as demandas concorrentes de escopo, 
tempo, custo, qualidade, recursos e riscos, para gerar o produto, o serviço ou o 
resultado especificado. 
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2.2 O GERENTE DE PROJETOS 

2.2.1 Visão Geral 

O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para 
atingir os objetivos do projeto. Trata-se de um papel com grande importância, 
desafios, responsabilidades e com prioridades mutáveis. Requer flexibilidade, bom 
senso, liderança forte e habilidades de negociação, além de um conhecimento sólido 
das práticas de gerenciamento de projetos (PMI, 2008). 

Ainda, conforme citado anteriormente, para o PMBOK (PMI, 2008), a gestão 
de 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; e balanceamento das restrições conflitantes do 
projeto (que incluem, mas não se limitam a: escopo; qualidade; cronograma; 
orçamento; recursos e riscos). 

Kerzner (2004, p. 469) cita um provérbio especial para gestão de projetos que 
diz o seguinte: “quando um pesquisador fala com um pesquisador, o entendimento é 
de 100 por cento. Quando um pesquisador conversa com a produção, o 
entendimento é de 50 por cento. Quando o pesquisador fala com o pessoal de 
vendas, o entendimento é zero. O gerente de projetos, no entanto, tem que se 
entender com todos eles”. 

Para Sato et al. (2005), de forma geral, o gerente de projetos é colocado na 
literatura como o grande responsável pelos resultados do projeto e, em última 
análise, pelo seu sucesso. 

Otake (2009) destaca a necessidade do gerente de projetos possuir uma 
visão sistêmica dos processos de gestão envolvidos e não ser focado apenas na 
etapa de construção do produto. 

 
2.2.2 Requisitos Gerais do Gerente de Projetos 

Conforme comentado anteriormente, demonstrar conhecimento apropriado 
sobre gerenciamento de projetos e o manuseio de uma ferramenta de apoio é o 
mínimo que as organizações esperam atualmente de um possível profissional de 
gerencia de projetos.  

Para Vargas (2009), talento em gerenciamento de projetos não se resume, 
única e exclusivamente, ao conhecimento técnico. Talento não se conquista fazendo 
cursos, conhecendo o modelo PMI ou outros modelos. Talento em gerenciamento de 
projetos inclui possuir liderança e habilidades humanas que não são simples de 
serem adquiridas. 

Segundo pesquisa da National Association of Colleges and Employers 
(NACE, 2007), no mundo digital de hoje, de maneira geral, as organizações tem 
maior interesse por colaboradores que sejam, no mínimo, tecnologicamente 
alfabetizados, que possuam competências específicas da área da organização onde 
irão atuar, que sejam capazes de alcançar os resultados determinados e saibam 
trabalhar em equipe. Também, é considerado relevante a habilidade de 
comunicação, honestidade, integridade, ética, iniciativa, relacionamento 
interpessoal, capacidade de liderança e de motivação.  

Embora sejam requisitos genéricos desejáveis em qualquer profissional, eles 
são especificamente apropriados ao perfil do gerente de projetos - mesmo levando 
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em consideração que diversos fatores influenciam no trabalho deste profissional – 
sendo, de uma forma ou outra, bastante citados na literatura.  

Por exemplo, LaBrosse (2007) recomenda que um gerente de projetos deve: 
mostrar resultados (apresentando, inclusive, seu histórico de bons resultados); ser 
eficiente (obter os resultados desejados sem desperdício de recursos ou tempo), 
manter diálogo permanente com os envolvidos no projeto (somente reuniões não 
bastam); trabalhar com a equipe (não basta fazer sua parte, deve-se interagir 
positivamente com a equipe); demonstrar confiança; honrar os compromissos 
firmados (o cumprimento de marcos e a entrega de resultados acordados constroem 
a reputação e dão aos envolvidos uma boa razão para confiarem no gerente de 
projetos); manter a calma (tendo controle e registro das informações críticas do 
projeto); adaptar-se às mudanças (mudanças ocorrem, muitas vezes, é necessário 
adaptar os planos e documentar o que mudou e quais serão os impactos no projeto 
inteiro); aprender e desenvolver-se continuamente (reduza o pontos fracos); e, 
liderar com propósito e paixão (as pessoas acompanham aqueles que sabem “o 
que” estão fazendo e apreciam e dividem o sentimento de realização). 

Neste sentido, Sato et al. (2005 apud CLELAND e IRELAND, 2002) comenta 
que os gerentes de projeto devem tanto liderar como gerenciar um projeto e, para 
desempenhar tais papéis, devem ter as seguintes competências: compreensão geral 
da tecnologia envolvida no projeto; habilidades interpessoais que promovam um 
ambiente cultural para a equipe e para os stakeholders do projeto, de modo a refletir 
confiança, lealdade, comprometimento e respeito; compreensão dos processos 
gerenciais e suas aplicações ao projeto; visão do contexto “sistêmico” do projeto; e, 
capacidade de tomar e implementar decisões acerca do projeto e produzir os 
resultados desejados. 

O estudo conduzido por Camarini e Sousa (2006) sobre as principais 
habilidades necessárias ao bom desempenho do gerente de projetos evidenciou as 
seguintes: liderança; organização; autoridade; relacionamento e formação. 

Ainda, para Carmen ([200-?]), os gerentes de projetos tem que criar 
condições para que as pessoas trabalharem mais motivadas e assim obter o melhor 
de cada uma delas. Ela sugere a necessidade de: reconhecer e valorizar suas 
realizações; confiar e delegar responsabilidades adequadamente; definir as metas 
claramente; conhecer e gerenciar as expectativas; desenvolver estilo de gerência 
flexível; envolver as pessoas nas definições dos processos produtivos; saber dar, e 
receber, "feedback"; ser receptivo à sugestões; conhecer o potencial e as limitações 
das pessoas; ser tolerante e paciente com as limitações das pessoas; procurar 
desenvolver continuamente as pessoas; estabelecer relacionamento aberto e franco; 
usar linguagem adaptada ao nível das pessoas e às ocasiões; e, preocupar-se 
sinceramente com as pessoas. 

Conforme comentado anteriormente, o PMBOK (PMI, 2008) modela o gerente 
de projetos como o profissional designado pela organização executora para atingir 
os objetivos do projeto. Destaca-o como um papel importante com grandes desafios, 
de grande responsabilidade e com prioridades mutáveis, requerendo flexibilidade, 
bom senso, liderança forte e habilidades de negociação, além de um conhecimento 
sólido das práticas de gerenciamento de projetos. Um gerente de projetos precisa 
ser capaz de entender os detalhes do projeto, mas gerenciá-lo com uma perspectiva 
global.  

Percebe-se a existência de vários estudos relacionados à busca de definição 
de um “perfil básico” para o gerente de projetos. Entretanto, muitos deles 
(possivelmente os mais conhecidos) são recomendações de caráter genérico, por 
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vezes superficiais e ligadas ao senso comum. No intuito de melhor estruturar as 
competências gerais necessárias aos gerentes de projeto, o PMI tem buscado 
consolidar os aspectos considerados mais relevantes e as boas práticas 
relacionadas em algumas de suas publicações (além do próprio PMBOK), ligadas à: 
conduta ética do gerente de projetos (PMI's Code of Ethics and Professional 
Conduct), carreira (PMI’s career framework), estudos para certificação (Project 
Management Professional (PMP) Examination Specification) e avaliação e 
desenvolvimento de competências (Project Manager Competency Development 
(PMCD) Framework).  

O principal objetivo deste trabalho é analisar as recomendações propostas no 
Project Manager Competency Development (PMCD) Framework (PMI, 2007). 
 
2.3 O QUE É PMCD FRAMEWORK? 

A segunda edição do framework para desenvolvimento de competências em 
gerenciamento de projetos (Project Manager Competency Development (PMCD) 
Framework) provê uma visão geral das habilidades e comportamentos que alguém 
precisaria ter para desenvolver competências como gerente de projetos. Ele foi 
desenvolvido para proporcionar tanto às pessoas, quanto às organizações, um 
roteiro de como avaliar, planejar e desenvolver as competências do gerente de 
projetos. O framework entende que as competências do gerente de projetos estão 
relacionas a 3 dimensões: de conhecimentos, de desempenho e pessoais (PMI, 
2007). 

Segundo o PMI (2007), o PMCD framework é indicado para os gerentes de 
projetos que: tenham os conhecimentos, habilidades e experiência requeridos para o 
gerenciamento de projetos; possuam certificação PMP (Project Management 
Professional) ou outra equivalente de organização reconhecida; e, estejam aptos à 
fornecer evidências sobre competências pessoais e de desempenho identificadas no 
framework. Com estas evidências é possível avaliar os profissionais, identificar 
deficiências e planejar o desenvolvimento das competências necessárias. 

Ressalta-se que, embora o PMCD framework reconheça as 3 dimensões de 
competências necessárias ao gerente de projetos, ele detalha apenas as dimensões 
relacionadas ao desempenho e as pessoais, pois entende que a dimensão de 
conhecimento está devidamente detalhada no PMBOK e no Project Management 
Professional (PMP) Examination Specification (PMI, 2007). 

Em resumo, com base nas dimensões citadas, o PMCD framework busca 
identificar as competências que tem maior impacto no desempenho do gerente de 
projetos. O grau deste impacto sobre o sucesso do projeto pode variar, dependendo 
de vários fatores que podem influenciar o trabalho do gerente de projetos - tais como 
tipos e características de projetos ou maturidade e contexto organizacional (PMI, 
2007). Entretanto, embora reconheça a relevância destes fatores, no ponto atual de 
desenvolvimento do framework, as recomendações do mesmo não “endereçam” 
diretamente cada possível fator de influência. As organizações e os profissionais de 
gerenciamento de projetos devem identificar no framework as recomendações mais 
apropriadas ao contexto no qual seus projetos se desenvolvem. 
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3 AS ORGANIZAÇÕES E OS GERENTES DE PROJETO 

Conforme comentado anteriormente, a necessidade das organizações em 
adicionar valor aos produtos e serviços oferecidos, visando atender um mercado em 
constante mudança, com um nível de exigência cada vez maior, tem obrigado tais 
organizações a desenvolver suas atividades no intuito de atender critérios de 
eficiência, eficácia, redução de custos, agilidade, flexibilidade, qualidade, dentre 
outros.  

Neste mercado, altamente competitivo, as organizações são demandadas a 
implementar formas de administração de seus negócios que atendam aos critérios 
citados e as ajudem em sua luta pela sobrevivência. Assim, gerenciar novos 
empreendimentos sob a ótica do gerenciamento de projetos tem se tornado uma 
solução amplamente adotada. 

Sob esta ótica, o gerente de projetos assume um papel de relevância dentro 
das organizações, uma vez que o sucesso desejado pela organização em seus 
projetos está diretamente relacionado ao seu desempenho. Desta forma, o trabalho 
dos gerentes de projeto influencia os resultados da organização, mas, por outro 
lado, é influenciado por diversos fatores. 
 
3.1 INFLUÊNCIAS NO TRABALHO DO GERENTE DE PROJETOS 

Vários são os fatores que influenciam no trabalho do gerente de projetos, 
podendo estar relacionados às questões organizacionais ou serem inerentes à 
gestão do projeto. 
 
3.1.1 Fatores Organizacionais 

O PMI (2008) denomina as questões organizacionais como “fatores 
ambientais” e defende que os mesmos podem aumentar ou restringir as opções de 
gerenciamento do gerente de projetos e influenciar positiva ou negativamente no 
resultado do projeto. Para o PMI (2008), dentre os diversos fatores ambientais, 
podem ser destacados: 

- Cultura, estrutura e processos organizacionais; 
- Normas, regulamentos, leis, padrões, etc.;  
- Infraestrutura (por exemplo, equipamentos e instalações existentes); 
- Recursos humanos (habilidades, conhecimento, comportamento, atitudes, 
etc.); 
- Administração de pessoal (por exemplo, diretrizes de recrutamento, 
retenção, demissão, análises de desempenho dos funcionários e registros de 
treinamento, política de horas extras e controle do tempo); 
- Sistemas de autorização do trabalho da empresa; 
- Condições do mercado; 
- Tolerância a risco das partes interessadas; 
- Clima político; 
- Canais de comunicação estabelecidos da organização; 
- Bancos de dados comerciais (por exemplo, dados padronizados de 
estimativa de custos, informações sobre estudos de risco do setor e bancos 
de dados de riscos); e, 
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- Sistemas de informações do gerenciamento de projetos (por exemplo, uma 
ferramenta automatizada, como uma ferramenta de software para elaboração 
de cronogramas, um sistema de gerenciamento de configuração, um sistema 
de coleta e distribuição de informações ou interfaces Web para outros 
sistemas online automatizados). 

 
3.1.1.1 A Estrutura Organizacional 

Adicionalmente aos fatores ambientais que influenciam o trabalho do gerente 
de projetos, citados anteriormente, merece destaque a estrutura organizacional (ou 
“de poder”) na qual o projeto se desenvolve. 

A estrutura apropriada para gerenciar um projeto específico depende, 
normalmente, da natureza e do estilo organizacional da empresa, devendo o gerente 
de projetos compreender as opções organizacionais disponíveis e os resultados 
prováveis da implementação do projeto dentro da organização, em inúmeros 
aspectos: autoridade, autonomia, suporte administrativo, dentre outros (VARGAS, 
2005).  

A estrutura organizacional pode restringir - ou ampliar, a disponibilidade ou as 
condições sob as quais os recursos se tornam disponíveis para os projetos. 
Normalmente, as estruturas organizacionais são classificadas em: funcional, 
matricial e projetizada. Em resumo, as características de cada uma são (AGUIAR, 
2009): 

- Estrutura Funcional : verifica-se forte divisão em departamentos (como: RH, 
contabilidade, marketing, etc.). Existe apenas um chefe para cada 
departamento (o gerente funcional) e, em geral, os projetos ocorrem e são 
“controlados” apenas no departamento de origem. Quando há necessidade de 
comunicação com outro departamento, a mesma ocorre através do gerente 
funcional, ou seja, a comunicação é submetida ao gerente funcional do 
departamento que transmite ao gerente funcional do outro departamento. 
- Estrutura Projetizada : é a menos comum. Parte da premissa que toda a 
organização é organizada por projetos. Os membros da equipe estão 
subordinados apenas ao gerente de projetos. Não existe um destino certo 
para os membros da equipe quando o projeto terminar, eles podem ser 
alocados em outro projeto, mas isso depende de outros fatores. Em geral a 
comunicação só ocorre dentro do projeto. 
- Estrutura Matricial : é uma união de características da estrutura funcional e 
projetizada. Os membros da equipe podem até ter dois chefes - o gerente de 
projetos e o gerente funcional. A comunicação ocorre entre os membros da 
equipe, o gerente funcional e o gerente de projetos. Os membros da equipe 
fazem o trabalho do projeto em acréscimo ao trabalho do departamento. 
 
Ainda, é comum encontrar na literatura a divisão da estrutura matricial em 

outras três subclassificações: fraca, equilibrada (ou balanceada) e forte. A diferença 
entre cada uma baseia-se na autoridade do gerente de projetos.  

Em uma estrutura matricial forte o gerente de projetos tem maior autoridade, 
ao contrário do que ocorre na matricial fraca (onde o gerente funcional detém a 
autoridade). Na matriz equilibrada os dois compartilham o poder. 

Na maior parte das organizações, principalmente aquelas de caráter técnico 
e, historicamente, com estrutura organizacional fortemente funcional, o trabalho com 
projetos se dá com o estabelecimento de uma estrutura matricial fraca. Nem mesmo 
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uma estrutura matricial balanceada é comum, principalmente pelo fato de grande 
parte das organizações e de seus colaboradores não estar preparada para operar 
em uma situação onde um subordinado possa ter dois “chefes”. 

Normalmente em uma estrutura matricial fraca o gerente de projetos, mesmo 
sendo o responsável pelo projeto, é obrigado a atuar basicamente de duas formas: 
como facilitador do projeto (onde sua função limita-se a coordenar a comunicação ou 
apoiar a equipe, ele não tem poder para decidir ou exigir o cumprimento de 
decisões) ou como coordenador do projeto (onde ele desempenha atividades 
semelhantes à do facilitador do projeto, no entanto tem alguma autoridade, mas está 
subordinado a um gerente funcional). 

Abaixo, nas Tabelas 1, 2 e 3, apresenta-se um resumo das principais 
vantagens e desvantagens de cada estrutura (AGUIAR, 2009): 

 
Funcional 

Vantagens Desvantagens 

- Em geral a empresa é agrupada por 
especialidades. Assim os recursos 
semelhantes são centralizados. 
- Mais fácil de gerenciar os especialistas. 
- Apenas um gerente para supervisionar a 
equipe. 
- Caminhos de carreira definidos 
claramente em áreas de especialização. 

- Os membros da equipe priorizam o 
trabalho do departamento em detrimento 
dos objetivos do projeto. 
- A motivação das pessoas alocadas no 
gerenciamento do projeto tende a ser 
pequena em relação ao mesmo. 
- O gerente de projetos tem pouca ou 
nenhuma autoridade. 
- Não há caminho de carreira em 
gerenciamento de projetos. 

Tabela 1 - Vantagens e Desvantagens para Estrutura Funcional 
 

Projetizada 

Vantagens Desvantagens 

- O gerente de projeto tem total autoridade 
sobre o projeto (unidade de comando). 
- Como não há trabalho do departamento, 
os membros da equipe se dedicam apenas 
ao projeto e encontram-se sob a 
responsabilidade do gerente do projeto. 
- Comunicação mais eficaz do que na 
estrutura funcional. 

- O destino dos membros da equipe é 
incerto após o término do projeto. 
- Quando a organização tem vários 
projetos, pode ocorrer a criação de várias 
equipes “independentes”, ocasionando 
duplicidade de trabalho, de funções ou 
mesmo de instalações. 
- Uso menos eficaz de recursos. 

Tabela 2 - Vantagens e Desvantagens para Estrutura Projetizada 
 

Matricial (Balanceada) 

Vantagens Desvantagens 

- Objetivos do projeto altamente visíveis. 
- Aumento do controle do gerente de 
projetos sobre os recursos em relação à 
estrutura funcional. 
- Maior apoio da organização (se 
comparado a uma estrutura puramente 
funcional). 
- Utilização eficiente dos recursos (a 
estrutura matricial normalmente é mais 

- Podem existir dúvidas quanto à 
responsabilidade pela tomada de uma 
decisão dentro do projeto, isto pode atrasar 
a realização do mesmo. 
- Mais de um chefe para a equipe do 
projeto (a estrutura matricial viola o 
princípio de gerenciamento da unidade de 
comando: os colaboradores da organização 
podem possuir dois chefes). 
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flexível). 
- Melhor coordenação em relação à 
estrutura funcional. 
- As informações fluem melhor que em 
organizações funcionais. 
- Os membros da equipe têm as atividades 
do departamento após o término do projeto. 

- Mais complexa para monitorar e controlar. 
- Os diferentes gerentes podem “competir” 
pelos recursos disponíveis na organização, 
fazendo com que o uso dos mesmos deixe 
de ser realizado da melhor maneira 
possível. 
- Requer políticas e procedimentos 
abrangentes. 
- Os gerentes de projetos e os gerentes 
funcionais têm prioridades diferentes. 
- Maior potencial para conflitos. 

Tabela 3 - Vantagens e Desvantagens para Estrutura Matricial (Balanceada) 
 
Dentre as formas estruturais citadas, a funcional é a que menos favorece ao 

desempenho das atividades do gerente de projeto. Como visto, este tipo de estrutura 
oferece pouca autoridade, baixo grau de suporte administrativo e dedicação parcial 
do profissional e da equipe às atividades.  

A estrutura projetizada é a que melhor acomoda o gerente de projetos, por 
conferir ao profissional vantagens como: autoridade adequada a consecução dos 
objetivos do projeto, apoio formal da organização e dedicação integral do gerente de 
projeto e da equipe envolvida.  

 
3.1.1.2 Maturidade Organizacional em Gerenciamento de Projetos 

Além da estrutura organizacional, a maturidade da organização em relação à 
gestão de projetos destaca-se como forte fonte de interferência/influência no 
desenvolvimento das atividades dos projetos. 

Este tema tem ganhado importância nos últimos anos e refere-se à quão bem 
uma organização está na gestão de seus projetos em relação às boas praticas de 
mercado, auxiliando na identificação e tratamento de pontos fracos da organização. 

Para Kerzner (2004), a maturidade em gestão de projetos é o 
desenvolvimento de sistemas e processos, por parte da organização, que são por 
natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja 
um sucesso. 

Intuitivamente, visualiza-se que maior maturidade implica em maior chance de 
sucesso dos projetos ou, pelo menos, em resultados mais previsíveis. Estes 
aspectos estão bastante difundidos ultimamente, visto que as empresas estão cada 
vez mais conscientes tanto da importância do gerenciamento de projetos para 
concretizar suas estratégias quanto de que existe um caminho de amadurecimento 
para se atingir a excelência (PRADO, 2008). 

Atualmente, existem alguns modelos para avaliar a maturidade das 
organizações em gerencia de projetos, quase todos inspirados no modelo de 
maturidade em desenvolvimento de software (CMM - Capability Maturity Model) 
criado pela Universidade Carnegie-Mellon em parceria com o Systems Engineering 
Institute.  

Os modelos normalmente apresentam os mesmos 5 níveis do CMM, mas 
diferem um pouco no conteúdo de cada nível. Prado (2008) cita como exemplo os 
seguintes modelos baseados em níveis: CBP (Center For Business Practices); 
Harold Kerzner PMMM (Project Management Maturity Model); Modelo de Berkeley; 
ESI (International: Structure for Projects); SEI (Capability Maturity Model Integration); 
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e o próprio modelo Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 
Projetos).  

A título de exemplo, o modelo Prado-MMGP sugere os seguintes níveis de 
maturidade (PRADO, 2008): Inicial (boa vontade); Conhecido (linguagem comum); 
Padronizado (método); Gerenciado (consolidado) e Otimizado (melhoria contínua). 

Além destes, o PMI propõem um modelo um pouco diferenciado que não 
utiliza níveis, o Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). O 
OPM3 busca criar um framework através do qual as organizações podem 
estabelecer ações para atingir os objetivos estratégicos através da aplicação das 
boas práticas de gerenciamento de projetos, em um ciclo baseado em 
Conhecimento, Avaliação e Melhoria, semelhante ao ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 
Act). 

Independentemente do modelo de avaliação empregado, percebe-se que a 
atenção das organizações à sua maturidade em gerenciamento de projetos reflete 
diretamente na perspectiva de seus projetos e, consequentemente, no trabalho e 
nas competências a serem desenvolvidas pelos gerentes de projetos. 

 
3.1.2 Fatores Inerentes aos Projetos 

Em relação às questões inerentes aos projetos que influenciam o trabalho do 
gerente de projetos, o PMBOK (PMI, 2008), destaca a difícil tarefa de identificar e 
definir adequadamente os requisitos mantendo, entretanto, a capacidade de 
adaptar-se às diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 
interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado .  

Outro desafio é balancear as restrições conflitantes do projeto, tais como: 
escopo; qualidade; cronograma; orçamento; recursos e risco. Cada projeto 
específico influenciará nas restrições que o gerente de projetos precisa se 
concentrar. A relação entre esses fatores conflitantes ocorre de tal forma que se 
algum deles mudar, pelo menos um outro fator provavelmente será afetado. Por 
exemplo, se o cronograma for reduzido, muitas vezes o orçamento precisará ser 
aumentado para incluir recursos adicionais a fim de realizar a mesma quantidade de 
trabalho em menos tempo. Se não for possível um aumento no orçamento, o escopo 
ou a qualidade poderá ser reduzida para entregar um produto em menos tempo com 
o mesmo orçamento. As partes interessadas no projeto podem ter idéias divergentes 
com respeito à quais fatores são os mais importantes, criando um desafio ainda 
maior para o gerente de projetos. Uma mudança nos requisitos do projeto pode criar 
riscos não previstos inicialmente. O gerente de projetos deve ser capaz de avaliar a 
situação e equilibrar as demandas a fim de entregar um projeto bem sucedido (PMI, 
2008). 

Estes fatores costumam ser comuns à gestão de qualquer projeto, 
independentemente da organização na qual o mesmo está inserido. 
 
3.2 SITUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS DO 

GERENTE DE PROJETOS 

Uma das conseqüências da somatória dos fatores citados é a crescente 
preocupação, tanto das organizações quanto dos gerentes de projeto, com as 
competências necessárias ao gerente do projeto para o melhor desempenho de 
suas atribuições. 
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Assim, qualquer que seja o contexto organizacional ou do projeto, o papel do 
gerente de projetos é tomar ações para potencializar as oportunidades e minimizar 
as ameaças, desenvolvendo e demonstrando suas competências de forma a atuar 
com desenvoltura nos vários cenários possíveis da gestão de projetos. 
Adicionalmente, as organizações tem despertado para o fato de que elas devem 
comportar-se ativamente, não só na seleção, mas também na avaliação, 
desenvolvimento constante e reconhecimento das competências desejáveis de seus 
gerentes de projeto. 

Neste sentido, verifica-se que as boas práticas consolidadas no PMCD 
framework podem ser de grande utilidade tanto para as organizações quanto para os 
profissionais auxiliando ambos na avaliação, desenvolvimento e reconhecimento das 
competências necessárias. 

 
 
4 PMCD FRAMEWORK – UMA FERRAMENTA DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DO GERENTE DE PROJE TOS 

Diante do exposto, verifica-se a importância da gestão de projetos e, 
conseqüentemente, a relevância do profissional de gerência de projetos. Desta 
forma, para as organizações, a tarefa de alocar pessoas ao papel de gerente de 
projetos - que realmente tenham as habilidades, competências e comportamentos 
para serem bem sucedidos - tem se tornado cada vez mais crítica. 

Conforme comentado, atualmente, alocar como responsável por um projeto 
um profissional que seja capaz de demonstrar apenas conhecimento (tal como uma 
certificação e domínio de um software) pode resultar em um gerente de projeto com 
ótimo conhecimento técnico, porém sem diversas outras qualidades necessárias 
para ser considerado competente como gerente de projeto. Muitas organizações 
ainda tem dificuldade para avaliar e desenvolver as competências desejáveis de 
seus gerentes de projeto. 

Diante desta realidade, o PMI realizou um trabalho no sentido de desenvolver 
um framework que servisse de referência para as iniciativas de desenvolvimento e 
avaliação das competências dos gerentes de projetos e que pudesse ser utilizado 
tanto pelas organizações quanto pelos próprios profissionais interessados. Deste 
trabalho resultou a publicação do Project Manager Competency Development 
(PMCD) Framework (PMI, 2007), que atualmente está em sua segunda edição. 

A seguir serão apresentadas as principais diretrizes para o desenvolvimento 
de competências do gerente de projetos com base nas recomendações do PMI 
consolidadas no PMCD framework. 

 
4.1 VOCABULÁRIO DO PMCD FRAMEWORK 

Antes de analisar as principais diretrizes do PMCD framework, é importante 
nivelar o entendimento sobre alguns termos e expressões amplamente utilizados no 
framework. São eles (PMI, 2007): 

- Comportamento : é a maneira pela qual um indivíduo age ou conduz a si 
mesmo sob determinadas circunstâncias. 
- Habilidade : refere-se à qualidade de ser capaz de fazer alguma coisa; ao 
poder físico, mental, financeiro ou legal de executar. Pode ser um estilo ou 
talento, natural ou adquirido. 
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- Atitudes : tendências de comportamento, sentimentos e crenças 
direcionadas para determinadas pessoas, grupos, idéias, questões ou 
objetos. São normalmente caracterizadas com base em 3 componentes: (a) 
um afetivo, relacionado aos sentimentos, emoções ou humor sobre algum 
acontecimento, idéia, pessoa ou objeto; (b) um cognitivo, associado às 
crenças, opiniões, conhecimento e informação próprios do indivíduo; e (c) um 
comportamental, relacionado a intenção ou predisposição para agir. 
- Conhecimento : saber adquirido sobre alguma coisa através da experiência, 
educação, observação ou investigação. É entender um processo, prática, 
técnica ou como utilizar uma ferramenta.  
- Competência : é um conjunto de comportamentos, habilidades, atitudes, 
conhecimentos e outras características pessoais (tal como: personalidade, 
etc.) que afetam significativamente o desenvolver de uma atividade 
profissional. Relaciona-se diretamente com o desempenho no trabalho. Pode 
ser medida ou avaliada tomando-se como referência padrões conhecidos. 
Pode ser melhorada por meio de treinamento e desenvolvimento. O PMCD 
framework divide as competências em 3 dimensões: de conhecimento, de 
desempenho e pessoal. 
- Competência de Conhecimento : refere-se ao conhecimento e ao 
entendimento que um gerente de projeto leva para um projeto. Pode incluir 
experiência, formação, qualificação, direta ou indiretamente relacionadas ao 
projeto e sua gestão. 
- Competência de Desempenho : é o que o gerente de projeto é capaz de 
fazer (e demonstrar) aplicando seus conhecimentos sobre gerenciamento de 
projetos. Esta dimensão de competência cobra um desempenho 
demonstrável por parte do profissional no exercício das atividades de 
gerenciamento de projetos, com foco nos resultados de cada uma das 5 fases 
do ciclo de vida do projeto: Iniciação, Planejamento, Execução, 
Monitoramento e controle e Encerramento. 
- Competência Pessoal : compõem-se das características de personalidade, 
da capacidade pessoal básica para realizar um projeto. É o conjunto de 
comportamentos, motivações, atitudes, estilo, conceitos pessoais que tornam 
um profissional capaz de gerenciar com sucesso um projeto. Estes aspectos 
estão agrupados no framework nos seguintes tópicos: comunicação, 
liderança, gestão, capacidade cognitiva, eficácia e profissionalismo. 

 
4.2 VISÃO GERAL DO FRAMEWORK 

Para o PMI (2007), gerentes de projeto competentes fazem uso do conjunto 
de seus conhecimentos, habilidades, comportamentos, atitudes e características 
pessoais para aumentar a probabilidade de entregar projetos que atendam aos 
requisitos das partes interessadas. Assim, em relação à gestão de projetos, 
competência é a capacidade demonstrada para realizar as atividades pertinentes ao 
ambiente do projeto, com base em padrões bem definidos e aceitos, que levam aos 
resultados esperados. 

O PMCD framework foi desenvolvido para possibilitar a indivíduos e 
organizações orientação sobre como avaliar, planejar e gerenciar o desenvolvimento 
profissional de um gerente de projetos. Ele parte do princípio que o profissional em 
questão já possui os conhecimentos, habilidades e experiência requeridos na gestão 
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de projetos, bem como, alguma certificação relacionada (tal como uma certificação 
PMP (Project Management Professional) ou outra de alguma entidade reconhecida). 

Além disso, o profissional deve ser capaz de fornecer evidências sobre as 
competências pessoais e de desempenho relacionadas no framework. É com base 
nestas evidências que o framework possibilita a avaliação dos profissionais, a 
identificação de deficiências e o planejamento do desenvolvimento das 
competências necessárias. 

Conforme comentado anteriormente, o PMCD framework apresenta as 
competências relativas ao gerente de projetos em 3 dimensões: conhecimento em 
gerenciamento de projetos  (o que o profissional sabe, ou seja, as competências 
técnicas ele possui para gerenciar as fases do ciclo de vida de um projeto), 
desempenho em gerenciamento de projetos  (capacidade de utilizar o 
conhecimento nas atividades de gerenciamento do projeto) e competência pessoal  
para o gerenciamento de projetos (como o profissional se comporta durante a 
realização de suas atividades em relação aos envolvidos e ao próprio projeto, 
contemplando: comunicação, liderança, gestão, capacidade cognitiva, eficácia e 
profissionalismo).  

Tais competências podem ser demonstradas de maneiras diferentes, tais 
como: 

- Conhecimento em gerenciamento de projetos: pode ser demonstrada 
através da aprovação em algum exame de certificação, como o PMP ou outro 
equivalente. Para o framework, as competências de conhecimento estão 
devidamente retalhadas na publicação do PMI denominada PMP Examination 
Specification e no PMBOK, por este motivo, o PMCD framework não adentra 
no tema. 
- Desempenho em gerenciamento de projetos: pode ser demonstrado pela 
avaliação das ações empregadas e dos resultados obtidos em projetos 
relacionados. 
- Competência pessoal em gerenciamento de projetos: podem ser 
identificadas através da avaliação do comportamento do gerente de projetos. 
 
O PMCD framework busca oferecer uma base para avaliação das 

competências pessoais e de desempenho. A dimensão de conhecimento não é foco 
do framework. 

Além disso, é importante ressaltar que o framework descreve as 
competências gerais necessárias para a maioria dos projetos, organizações e 
atividades de negócio, independentemente da natureza, tipo, tamanho, ou 
complexidade do projeto a ser desenvolvido. Porém, em alguns setores, podem 
existir competências que são particularmente relevantes para a atividade ou podem 
ser necessárias devido a motivos regulatórios, legais ou específicos de mercado. 
Entretanto o framework não endereça competências específicas de determinadas 
atividades de negócio. De qualquer forma, os gerentes de projeto em conjunto com 
suas organizações podem, com base no modelo, optar por complementar as 
competências genéricas do PMCD framework adicionando competências específicas 
necessárias à suas realidades. 

Conforme descrito, a estrutura do framework é composta pelas dimensões de 
competências. Didaticamente, tais dimensões são divididas em unidades de 
competência , sendo 5 para a dimensão de desempenho (Iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle e encerramento) e 6 Pessoais (comunicação, 
liderança, gestão, capacidade cognitiva, eficácia e profissionalismo). Cada unidade 
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de competência é composta de elementos de competência que refletem as 
atividades ou os resultados parciais esperados de um gerente de projeto para que o 
mesmo seja considerado competente. Cada elemento de competência possui 
critérios de performance que descrevem o comportamento ou ação esperada do 
gerente em relação a cada elemento de competência. Por fim, para os critérios de 
performance são relacionados alguns tipos de evidência que são requeridos para 
demonstrar (provar) que uma ação ou comportamento necessário está sendo 
devidamente executado. 

Cabe destacar que o PMCD framework considera válidos vários tipos de 
evidências , tais como uma entrega ou um produto, um documento (formal ou não, 
admitindo-se e-mail ou outra informação armazenada em meio digital, um 
comunicado, um texto próprio, etc.), o feedback de um envolvido ou, dependendo de 
cada caso, outro resultado tangível ou não. Também, assume que para 
determinados objetivos de avaliação existe necessidade de graduar a 
“conformidade” dos critérios de performance com base nas evidências analisadas.  

A Tabela 4 exemplifica esta estrutura para um elemento de competência 
(PMI, 2007, p. 12, tradução livre). 

 
1.0 Unidade de Competência: Iniciação do Projeto 

Objetivo: Executar o trabalho para autorizar um novo projeto e definir seu escopo. 
Elemento 1.1 - Projeto alinhado com os objetivos or ganizacionais e as necessidades 

do cliente. 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Entendimento sobre o alinhamento do 
projeto. 

Descrição do alinhamento do projeto. 

.2 Obtenção de concordância do 
patrocinador em relação ao alinhamento do 
projeto. 

Concordância do patrocinador 
documentada. 

.3 Estabelecimento das principais (keys) 
necessidades e expectativas das partes 
interessadas. 

Documento com as principais necessidades, 
expectativas e ciência das partes 
interessadas. 

.4 Determinação  das características do 
produto ou serviço. 

Requisitos de alto nível dos interessados 
para produtos e serviços devidamente 
documentados e ligados ao plano de 
projeto. 

Elemento 1.2 - ... 
... ... 
Tabela 4 – Competência de Desempenho - Exemplo do desdobramento em Unidade, Elemento, Critérios e 
Evidências 

 
Verifica-se que o PMCD framework mapeia as competências do gerente de 

projetos através da identificação de critérios de performance em relação aos 
elementos específicos de cada unidade de competência. Desta forma, é possível 
avaliar o gerente de projetos em relação a uma base de competências, identificando 
os pontos fortes e necessidades de desenvolvimento (aprimoramento). O objetivo é 
atingir ou exceder as competências básicas definidas pelo framework. 

Cabe ressaltar que, devido ao forte interrelacionamento entre as dimensões 
de competências, podem ocorrer sobreposições de algumas unidades, elementos, 
critérios ou evidências entre as dimensões.  

Para as organizações o PMCD framework fornece uma taxonomia das ações 
e comportamentos normalmente exigidos pelos gerentes de projeto, a fim de cumprir 
seu papel dentro da organização. Também, é útil para identificar as competências 
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existentes nos gerentes de projeto, bem como os gaps que devem ser tratados. 
Complementarmente, para os gerentes de projeto, o framework auxilia na 
determinação de seu próprio nível de competência, indicando pontos onde o 
desenvolvimento adicional é necessário. Além disso, o framework pode ser usado 
por indivíduos que estão interessados em atuar como gerentes de projeto, pois serve 
como guia para o desenvolvimento das competências normalmente requeridas. 

Além de auxiliar na identificação das necessidades de aprimoramento em 
relação às competências gerais dos gerentes de projeto, o framework disponibiliza 
um roteiro para a implementação de um plano de aperfeiçoamento de competências. 

Assim, o PMCD framework pode ser empregado, genericamente, para a 
maioria dos gerentes de projeto independentemente da natureza, tipo, tamanho ou 
complexidade do projeto ou organização. 

A seguir serão apresentadas as principais diretrizes do framework para as 
competências de desempenho, pessoais e para o plano de desenvolvimento de 
competências de um gerente de projetos. 
 
4.3 COMPETÊNCIAS DE DESEMPENHO 

Referem-se ao que o gerente de projeto é capaz de fazer ou realizar, 
aplicando seus conhecimentos de gerenciamento de projetos. O profissional 
demonstra tais competências aplicando seus conhecimentos e habilidades para gerir 
o projeto e entregar os resultados previstos. 

Cada habilidade que reflita uma boa prática de gestão de projetos deve ser 
avaliada com base na estrutura: unidade, elemento, critério e evidência, 
considerando-se como unidades básicas aquelas que compõem o ciclo de vida dos 
projetos (Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 
encerramento).  

Os critérios e evidências indicados no framework podem ser adaptados para 
as necessidades específicas de uma determinada organização em conformidade 
com suas políticas e processos organizacionais de gestão de projetos. 

O propósito de cada uma das 5 unidades de competência de desempenho do 
PMCD framewok é o seguinte: 

- Iniciação do Projeto : abrange o trabalho necessário para definir e autorizar 
o escopo preliminar de um novo projeto.  
- Planejamento : compreende o trabalho necessário para refinar e 
amadurecer o escopo; identificar e programar as atividades do projeto; e 
desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. 
- Execução : reúne as atividades e ações definidas no plano de 
gerenciamento de projeto visando atingir os objetivos do projeto, com base no 
escopo definido. 
- Monitoramento e Controle : abrange o trabalho de comparar o desempenho 
real do projeto com o planejado, analisando desvios, avaliando as tendências, 
identificando possíveis alternativas e, quando necessário, implementando 
medidas corretivas adequadas visando efetuar melhorias. 
- Encerramento : reúne os trabalhos para encerrar formalmente um projeto; 
transferir o produto concluído para a área de operações; entregar o resultado 
acordado aos interessados; ou, mesmo, fechar um projeto que tenha sido 
cancelado. 
 



 28 

A Figura 1 apresenta uma visão geral da proposta do PMCD framework para 
as unidades de competência de desempenho com os respectivos elementos de 
competência (PMI, 2007, p. 11). Mais uma vez, ressalta-se que cada organização 
pode elencar as unidades, elementos, critérios e evidências que melhor atendem 
seus objetivos. 

 

 
Figura 1 – Unidades e Elementos da Competência de Desempenho 
Fonte: PMI (2007,  p.11) 
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O PMCD framework (PMI, 2007) sugere um desdobramento em elementos, 
critérios e evidências para cada uma das unidades de competência de desempenho 
apresentadas na Figura 1. Como exemplo, apresenta-se na Tabela 5 o 
desdobramento proposto pelo framework para a unidade 5.0 – Encerramento do 
Projeto (PMI, 2007, p. 22, tradução livre). O desdobramento sugerido pelo PMCD 
framework para as demais unidades pode ser consultado em PMI (2007). 

 
 

5.0 Unidade de Competência: Encerramento do Projeto  
Objetivo: Executar os trabalhos para encerrar formalmente um projeto, transferir o produto 

concluído para a área de operações e entregar o resultado acordado aos interessados 
(Pode estar voltado, também, ao fechamento de um projeto que tenha sido cancelado). 

Elemento 5.1 – Aceite dos resultados/produtos do pr ojeto. 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Obtenção do aceite final. Documento aprovando os resultados (produtos 
ou serviços) do projeto. 

.2 Atendimento dos requisitos 
combinados (acordados/requeridos). 

Documentação das entregas (ou sub entregas). 

.3 Passagem de todos os produtos/ ou 
entregas para área de operação. 

Documento de aceitação por parte da área de 
operação. 

Elemento 5.2 – Liberação dos Recursos do Projeto 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Execução dos processos 
organizacionais para liberação dos 
recursos. 

Documento com check-list dos passos a serem 
seguidos para liberação de cada um dos tipos 
de recursos alocados (humanos, equipamentos, 
instalações, etc.), acompanhado de um 
“calendário” de liberação de recursos. 

.2 Fornecimento de feedback a cada 
membro da equipe de projeto sobre seu 
desempenho. 

Documento informativo com o feedback do 
desempenho para cada integrante. 

.3 Fornecimento de feedback para 
organização a respeito do desempenho 
da equipe do projeto. 

Registro da avaliação de desempenho 
devidamente revista pelos gerentes funcionais. 

Elemento 5.3 – Medição e Análise da Percepção dos I nteressados 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Realização de entrevistas ou 
aplicação de questionários aos 
interessados. 

Documento com o feedback dos interessados. 

.2 Análise do feedback dos 
interessados. 

Documento com as conclusões da análise do 
feedback. 

Elemento 5.4 – Encerramento Formal do Projeto 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Execução das atividades de 
encerramento do projeto. 

Aceite formal dos produtos ou serviços 
entregues e documentação das atividades de 
encerramento. 

.2 Fechamento de todas as questões 
financeiras relacionas ao projeto. 

Documento da área de finanças ou 
contabilidade sobre a situação contábil do 
projeto. 

.3 Notificação formal do interessados 
sobre o encerramento do projeto. 

Documento comunicando o encerramento 
devidamente arquivado na documentação do 
projeto. 

.4 Encerramento de todos os contratos 
de apoio ao projeto. 

Relatório da área jurídica ou de contratos sobre 
a situação dos contratos de apoio ao projeto. 
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.5 Documentação e divulgação das 
lições aprendidas. 

Documento com o registro das lições 
aprendidas e as formas adotadas de 
divulgação. 

.6 Atualização dos processos 
organizacionais vigentes.  

Documento com os processos atualizados 
Arquivo dos documentos do projeto 

Tabela 5 – Competência de Desempenho – Encerrando um Projeto 
 

4.4 COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

O gerenciamento de projetos é uma profissão “orientada à pessoas”. É 
importante que o gerente de projetos possua qualidades que permitam uma 
interação eficaz com todos os envolvidos no projeto. A dimensão sobre 
competências pessoais, apresentada pelo PMCD framework, descreve estas 
qualidades com base nos comportamentos, atitudes e características de 
personalidade que capacitam um profissional a interagir adequadamente durante a 
gestão de um projeto. 

Conforme comentado anteriormente, há forte inter-relação entre as 
dimensões de competência. Logo, aprimoramentos em uma dimensão, por exemplo, 
competência pessoal, pode incrementar a capacidade de um gerente de projetos em 
utilizar seus conhecimentos e competências de desempenho de modo mais eficaz. 

O PMCD framework agrupa as competências pessoais do gerente de projetos 
em 6 unidades, referindo-se a capacidade de: 

- Comunicação : abrange a troca eficaz de informações relevantes, precisas e 
adequadas com os envolvidos no projeto, através de métodos adequados. 
- Liderança : refere-se a guiar, inspirar e motivar os membros da equipe e 
demais envolvidos no intuito de melhor gerenciar e superar problemas para 
alcançar os objetivos do projeto. 
- Gestão : abrange uma administração eficaz do projeto através da utilização 
de recursos humanos, financeiros, materiais, intelectuais ou mesmo 
intangíveis. 
- Cognição  (ou cognitiva): Envolve a capacidade de percepção, 
compreensão, entendimento, discernimento e julgamento para dirigir 
efetivamente um projeto em um ambiente de mudanças e evolução.  
- Eficácia : refere-se a produção dos resultados desejados (combinados), 
utilizando-se recursos, ferramentas e técnicas apropriadas em todas as 
atividades de gerenciamento do projeto. 
- Profissionalismo : compreende um comportamento ético regido pela 
responsabilidade, respeito, imparcialidade e honestidade na prática da gestão 
de projetos. 
 
A Figura 2 apresenta a proposta do PMCD framework para as unidades de 

competência pessoais com os respectivos elementos de competência (PMI, 2007, p. 
25).  

Adicionalmente, a Tabela 6 apresenta o desdobramento, em critérios e 
evidências, de cada elemento de competência da unidade 7.0 – Liderança (PMI, 
2007, p. 28, tradução livre). O desdobramento sugerido pelo PMCD framework para 
as demais unidades pode ser consultado em PMI (2007). 
 



 31 

 
Figura 2 – Unidades e Elementos das Competências Pessoais 
Fonte: PMI (2007, p. 25) 
 

7.0 Unidade de Competência: Liderança 
Objetivo: guiar, inspirar e motivar os membros da equipe e demais envolvidos no intuito de 

melhor gerenciar e superar problemas para alcançar os objetivos do projeto. 
Elemento 7.1 – Cria um ambiente (“espírito”) de equ ipe que promove alto 

desempenho 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Expressa expectativas positivas para 
equipe (lida positivamente com a 
equipe). 

Feedback documentado da equipe indicando: 
- Reconhecimento das habilidades dos 
membros da equipe; 
- Auxílio para tomada de decisões; 
- Interações/intervenções positivas. 

.2 Promove a aprendizagem da equipe e 
defende o desenvolvimento profissional 
e pessoal. 

Planos individuais de desenvolvimento. 
Financiamento para o desenvolvimento.  
Feedback documentado da equipe de projeto. 
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Documentação de novas competências 
adquiridas pelos membros da equipe. 

.3 Incentiva de forma consistente o 
trabalho em equipe. 

Exemplos de ações criativas tomadas para 
incentivar o trabalho em equipe, respeito pelas 
diferentes opiniões e personalidades. 
Feedback documentado com o reconhecimento 
de habilidades próprias da equipe. 
Responsabilizar os líderes de equipe no sentido 
de fornecer metas claras e consistentes para as 
atividades do projeto. 

.4 Adota modelos que favorecem alto 
desempenho. 

Padrões documentados das expectativas de 
desempenho e qualidade individual. 
Resultados documentados sobre o desempenho 
do gerente de projeto em relação aos padrões 
estabelecidos. 
Feedback documentado de que o gerente de 
projeto atua como um modelo (referência) para 
a equipe. 
Indicadores (medições) do desenvolvimento do 
trabalho dos membros do projeto. 

Elemento 7.2 – Constrói e mantém relacionamentos ef icazes 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Possui relações de trabalho 
apropriadas para o projeto e cultura 
local. 

Feedback documentado da equipe do projeto e 
demais envolvidos no projeto de que o gerente 
de projetos mantém relações de trabalho 
formais em relação ao projeto. 
Orientações documentadas para discussões e 
encaminhamentos formais e informais. 

.2 Constrói relações de confiança com 
as partes envolvidas. 

Exemplos de:  
- Comportamento íntegro em todas as 
situações; 
- Cumprimento dos compromissos assumidos; 
- Fornecimento de informações consistentes em 
todas as situações; 
- Apoio aos membros da equipe quando sofrem 
críticas injustificadas; 
- Manutenção da compostura (da 
respeitabilidade); 
- Tratamento justo a parceiros e fornecedores. 

.3 Cria um ambiente que encoraja a 
abertura, respeito e consideração entre 
os envolvidos. 

Feedback dos envolvidos sobre a facilidade 
(abertura) para análise e solução de problemas. 
Política de porta aberta (é acessível para tratar 
de assuntos relacionados ao projeto). 
Exemplos de sensibilidade e interesse genuíno 
sobre sentimentos e valores dos outros. 
Provas documentais de decisões justas 
baseadas em fatos. 

Elemento 7.3 – Motiva e orienta os membros da equip e de projeto 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Estabelece e comunica à equipe a 
visão, declaração de missão e valor 
estratégico do projeto. 

Exemplos de apresentações com foco claro na 
visão, missão e valor estratégico. 
Feedback documentado da equipe sobre a 
consciência do valor estratégico do projeto. 
Exemplos de estratégia suporte e 



 33 

compartilhamento desta estratégia com a 
equipe. 

.2 Reconhece o desempenho da equipe 
utilizando-se de recompensas de acordo 
com as orientações da organização. 

Registro das recompensas materiais e dos 
reconhecimentos (elogios, promoções, etc.). 
Exemplos de planejamento para lidar ou 
reconhecer o sucesso da equipe. 
Exemplos de comemoração das realizações 
individuais, evidenciando o reconhecimento 
dado ao indivíduo. 

.3 Orienta o desenvolvimento dos 
membros da equipe. 

Exemplos de orientação. 
Exemplos de ser procurado/reconhecido como 
um mentor. 
Feedback documentado sobre as atividades de 
tutoria. 
Exemplos de progressos relacionados a um 
plano de desenvolvimento individual. 

Elemento 7.4 – Assume a responsabilidade pela entre ga do projeto 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Demonstra responsabilidade, 
compromisso e empenho no projeto. 

Exemplos de envolvimento ativo dos membros 
da equipe e demais envolvidos no projeto. 
Exemplos de enfrentamento e superação de 
possíveis obstáculos, atrasos ou riscos do 
projeto. 
Relatórios ou notas de reunião onde o gerente 
de projeto explicita sua responsabilidade em 
relação à problemas no projeto. 
Exemplos de compromisso e empenho em 
contornar resultados adversos do projeto. 

.2 Alinha as atividades e prioridades 
conforme o desenvolvimento do projeto 
aproxima-se de seu objetivo. 

Planejamento prioridade documentado. 
Lista de ações priorizadas. 
Exemplos de gestão ativa de eventos (ou 
ocorrências). 

.3 Apóia e promove ações e decisões da 
equipe.  

Feedback documentado dos integrantes da 
equipe demonstrando que o gerente de projeto 
atua assertivamente em prol da equipe. 
Notas de reunião refletindo apoio do gerente de 
projeto às ações e decisões da equipe. 
Demonstra conhecimento sobre o andamento 
das atividades da equipe de projeto e 
responsabiliza-se pela entrega dos trabalhos. 
Apóia frente aos patrocinadores e autoridades 
superiores as ações da equipe como se fossem 
suas. 

Elemento 7.5 – Utiliza habilidades para influenciar  envolvidos quando necessário 
Critérios de performance Tipos de Evidência 

.1 Utiliza técnicas adequadas para 
influenciar cada envolvido. 

Exemplos de estilos diferentes e efetivos em 
diferentes ocasiões. 
Documento que descreve as abordagens 
alternativas utilizadas para influenciar. 
Exemplos de habilidades de facilitação e 
negociação. 
Exemplos da capacidade de educar. 

.2 Recorre à especialistas ou terceiros 
para persuadir os envolvidos em prol do 

Exemplos de utilização da posição de 
superiores para influenciar envolvidos. 
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projeto. Exemplos de utilização dos conhecimentos e 
experiência de um especialista para convencer. 
Exemplos de redes de apoio e de patrocínio 
para o desenvolvimento do projeto. 
Ausência de manipulação da capacidade de 
influência para proveito pessoal. 

Tabela 6 – Competências Pessoais - Liderança 
 
4.5 DESENVOLVENDO AS COMPETÊNCIAS DO GERENTE DE PROJETOS 

Além de um roteiro para identificar e avaliar as competências do gerente de 
projetos, o PMCD framework propõe um modelo para facilitar o desenvolvimento 
destas competências para gestão de projetos. 

O modelo recomendado baseia-se no desenvolvimento contínuo das 
competências em gerenciamento de projetos conforme mostrado na Figura 3 (PMI, 
2007, p.39). 
 

 
Figura 3 – Processo de desenvolvimento de competências 
Fonte: PMI (2007, p.39) 
 

Este processo pode ser utilizado por gerentes de projeto ou organizações 
para aferir seus desempenhos na gestão de projetos com o objetivo de promover 
uma melhoria contínua da qualificação.  

Desta forma, o modelo não se destina ao emprego em um único ciclo ou à 
certificação de gerentes competentes. O processo deve ser executado 
periodicamente para avaliar e melhorar as competências em gerenciamento de 
projetos. 

Em resumo, o propósito de cada passo do processo é: 
- Passo 1 : identificar as qualidades do gerente de projetos e as necessidades 
de desenvolvimento ou aprimoramento (com base nas competências 
recomendadas pelo framework). Entende-se por qualidades aqueles aspetos 
avaliados nos quais o gerente de projetos satisfaz ou supera as 
recomendações do framework. Os aspectos não satisfeitos são os subsídios 
para elaboração do plano de desenvolvimento. 
 - Passo 2 : preparar um plano de desenvolvimento de competências com 
base nas “não conformidades” do passo 1. O plano prevê as atividades a 
serem desenvolvidas pelo gerente de projetos para atingir as competências 
necessárias. 
- Passo 3 : consiste na execução das atividades relacionadas no passo 2. 
Tendo em vista as necessidades e características de cada organização ou 
projeto, algumas atividades podem ser priorizadas em detrimento de outras 
(que poderão ser desenvolvidas posteriormente). O desenvolvimento destas 
atividades deve ser monitorado e comparado com o plano de 
desenvolvimento de competências.  
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O processo é repetido até que as competências globais desejadas do gerente 

de projetos sejam desenvolvidas. O PMCD framework entende que as atividades de 
desenvolvimento de competência e os métodos de avaliação podem ser adaptados 
de acordo com os objetivos da organização ou do gerente de projetos.  

A seguir, apresenta-se com maior detalhe o processo de desenvolvimento de 
competências com cada um de seus passos. 
 
4.5.1 Dimensionamento do Processo 

No contexto do PMCD framework, o termo dimensionamento deve ser 
entendido como o rigor utilizado na avaliação dentro do processo desenvolvimento 
de competências, ou seja, pode se optar por uma avaliação menos rigorosa ou mais 
aprofundada. Isso se deve ao fato do processo permitir uma ampla possibilidade de 
utilizações, desde uma autoavaliação/desenvolvimento até uma empreitada em uma 
organização de nível mundial; podendo ser empregado, também, por educadores ou 
consultores da área, etc. 

O nível de rigor a ser seguido pode variar dependendo do público e resultados 
pretendidos. Por exemplo, se uma organização requer uma forte capacidade de 
gestão de projetos, poderá usar maior rigor no processo para garantir competências 
em gestão de projetos de alto nível. 

Dimensionar é importante porque caso a aplicação do framework seja feita de 
maneira pouco rigorosa, há o risco de obtenção de resultados insignificantes, 
desperdiçando recursos. Por outro lado, a utilização de mais tempo e recursos que o 
necessário implica em esforço produzindo informações que nunca serão utilizadas e, 
consequentemente, prejudica a credibilidade do processo proposto pelo framework. 

Geralmente um menor rigor é empregado em casos de auto-avaliação ou 
avaliação informal, visando um planejamento do desenvolvimento pessoal. Também 
é possível utilizar um subconjunto do framework para avaliar a equipe no início do 
projeto, visando tratar deficiências e reduzir riscos.  

Outra aplicação para um menor rigor é a possibilidade de um gerente de 
projetos avaliar rapidamente suas competências antes de ser submetido a uma 
avaliação por parte da organização, aproveitando para organizar as evidências 
disponíveis. 

Um rigor médio é menos casual e emprega alguns dos seguintes elementos 
ao processo: 

- Revisão das evidências apresentadas para cada critério de competência 
pessoal ou de desempenho. 
- Feedback 360°, onde o feedback é colhido de todos os envolvidos no tema. 
- Entrevistas com o gerente para melhor compreensão das evidências.  
- Recomendação de ações ou atividades especificas a serem trabalhadas. 
- Reavaliação após a implementação do plano de desenvolvimento. 
 
Na abordagem de alto rigor a avaliação é mais formal e deve ser totalmente 

documentada. Ela deverá ser repetível e consistente quando da realização de outras 
avaliações. Quando necessário, pode incluir: 

- Avaliação por peritos (especialistas) qualificados e independentes, para 
melhor observação, por exemplo, das competências pessoais do avaliado. 
Isso permite obter recomendações específicas e especializadas sobre ações 
a serem desenvolvidas. 
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- Preparação e revisão assessorada da documentação de projetos, onde o 
profissional que está sendo avaliado apresenta evidências de cada critério de 
performance de projetos recentes. 
- Workshops ou simulações podem ser usados para diferenciar a capacidade 
de “convencer” da capacidade de “fazer” do gerente de projetos. 
- Registro detalhado em documentação reservada de cada juízo do avaliador 
na análise das evidências, independente do resultado atribuído. 
 
Maior rigor aumenta o esforço gasto na avaliação, mas também aumenta a 

consistência dos resultados. 
 

4.5.2 Passo 1 – Avaliação de Desempenho 

Nesta etapa, as qualidades de um gerente de projeto podem ser avaliadas 
com base no nível de rigor apropriado.  

O gerente de projetos deve reunir evidências dos critérios de performance 
relacionados no PMCD framework e a organização pode definir métodos qualitativos, 
quantitativos e/ou interpretativos para serem usados na avaliação. Podem ser 
utilizados níveis de adequação  para cada critério, tais como: (1) Abaixo das 
expectativas  ou competência em desenvolvimento; (2) Atende  as expectativas  ou 
possui esta competência; ou (3) Excede as expectativas  ou é altamente 
competente em determinado critério. 

Na prática, sempre são encontrados gaps ou deficiências ao final do passo 1. 
Caso seja identificada alguma deficiência do gerente de projetos que possa 
acarretar risco a um projeto de sua responsabilidade, é necessário iniciar 
imediatamente as ações corretivas ou de melhoria. 

Os gaps ou deficiências podem estar relacionados a uma dimensão inteira, 
unidades, elementos ou mesmo critérios. Em um primeiro ciclo de desenvolvimento 
de competências, nem todas as deficiências serão tratadas com a mesma atenção. 
Algumas deficiências podem ser tratadas holisticamente e outras podem ter seu 
desenvolvimento tratado individualmente. 

Desta forma, após a conclusão da avaliação, um plano é criado para orientar 
o profissional e a organização no sentido de desenvolver primeiro aquelas 
qualidades que proporcionarão mais benefícios, evitando-se agir sobre todos os 
pontos de uma vez. 

Ressalta-se que se o processo de avaliação for aplicado em toda 
organização, o método de avaliação deve ser bastante formal, com rigor médio ou 
alto, preferencialmente utilizando-se avaliadores independentes. 

Para o PMCD framework o avaliador não é responsável simplesmente pela 
avaliação. Ele é o responsável pela elaboração (preparação) e acompanhamento da 
execução (implementação) do plano de desenvolvimento de competências. Assim, 
os passos 2 e 3 estão relacionados, também, com as atividades do avaliador. 

A Figura 4 apresenta um modelo de documento sugerido pelo PMI (2007, 
p.43) que pode ser utilizado no processo de avaliação. Neste modelo, verifica-se o 
emprego de uma auto-avaliação (mais simples) associada a uma revisão da 
avaliação (mais apurada, pois é feita por outra pessoa – um superior, um colega 
sênior, etc.). 
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Figura 4 – Exemplo de documento para avaliação 
Fonte: PMI (2007, p.43) 
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4.5.3 Passo 2 - Preparação do Plano de Desenvolvime nto de Competências 

Após a avaliação, prepara-se o plano de desenvolvimento de competências 
para o gerente de projetos utilizando-se as informações obtidas no passo 1.  

Neste passo 2 é importante observar que para alguns resultados da avaliação 
pode ter sido necessário adotar uma ação corretiva imediata. Também, o plano deve 
priorizar o tratamento de aspectos mais críticos para o gerente de projetos ou para 
organização. Após considerar estas questões, é necessário estabelecer um 
cronograma realista para o plano e as formas de promover o desenvolvimento 
necessário. 

  
4.5.3.1 Formas de Promover o Desenvolvimento Necessário 

Existem várias abordagem possíveis para promover o desenvolvimento de 
competências. A escolha da mais adequada para cada caso depende dos recursos 
disponíveis (como: tempo, orçamento, posição geográfica, tecnologia, etc.) e das 
peculiaridades organizacionais ou do gerente de projetos. O PMCD framework 
sugere algumas abordagens (PMI, 2007): 

- Tutoria : o papel de tutor (mentor) pode ser atribuído a uma pessoa a quem 
o gerente de projetos pode recorrer sempre que precisar de auxílio ou discutir 
a gestão do projeto. A tutoria funciona melhor nos casos onde o próprio 
gerente de projetos demonstra interesse por desenvolver suas competências. 
Normalmente é um processo de longo prazo. 
- Coaching: neste caso, aloca-se um coach (treinador) competente para 
trabalhar com o gerente de projetos e ajudá-lo. O objetivo é aprender com a 
experiência do coach e sobre os processos de gestão de projetos, sobre a 
organização, etc. Considera-se que um coaching efetivo aprimorará a 
aprendizagem do gerente de projetos a partir de suas próprias experiências. 
- Peer-to-Peer: pode ser interpretado como um processo de ajuda mutua. 
Ocorre normalmente quando os gerentes de projeto, cada qual com suas 
qualidades, buscam apoiar uns aos outros. Esta abordagem pode criar um 
ambiente particularmente positivo e de apoio. 
- Role Playing: o jogo de papéis pode ser apropriado para desenvolver 
comportamentos específicos. Os participantes usam o role playing para 
explorar a dinâmica de comportamentos humanos em ambientes de projeto. 
Recursos de humor ou dramatizações podem ser usados para melhorar a 
aprendizagem e a compreensão. 
- On-the-Job Training: trata-se de um processo “mão na massa”. O gerente 
de projetos pode ganhar experiência na prática, gerenciando projetos menos 
complexos para adquirir confiança, ganhar experiência e desenvolver suas 
competências. Nesta abordagem o gerente de projetos deve contar com 
algum nível de suporte, mas não há qualquer flexibilização no sentido de 
permitir que o projeto sobre sua responsabilidade não atinja devidamente os 
resultados esperados ou fracasse. 
- Treinamento em Grupo : é apropriado quando vários gerentes de projetos 
necessitam de desenvolvimento semelhante em aspectos (competências) 
gerais. Não costuma ser eficaz para o desenvolvimento de competências 
específicas. 
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- Treinamento In-House: outra abordagem é utilizar um gerente de projetos 
experiente, da própria organização, para oferecer treinamento aos demais 
profissionais. Poder abranger desde um treinamento completo sobre gestão 
de projetos até treinamentos específicos para tratar de deficiências 
identificadas pela organização. 
- CBT (Computer-Based Training): baseia-se em treinamentos pré-
formatados a serem cursados via computador. Cada gerente de projetos pode 
fazer uso da ferramenta nos horários e períodos que lhe forem mais 
convenientes.  
- Treinamento “Oficial” : é um dos tipos mais comuns de treinamento, 
normalmente disponibilizado em cursos regulares por empresas 
especializadas e credenciadas para fornecê-los. Cada gerente de projetos 
procura ou é enviado por sua organização para participar dos treinamentos 
adequados ao melhor desenvolvimento de suas atividades. 
- Educação Pública : refere-se a escolas técnicas ou universidades capazes 
de fornecer treinamentos relativos ao gerenciamento de projetos.  
- Eventos, Congressos, Conferências : estes eventos costumam abordar 
temas e apresentar informações que podem contribuir significativamente para 
o desenvolvimento das competências de um gerente de projetos. 
 

4.5.3.2 Plano de Desenvolvimento de Competências 

No desenvolvimento de um plano de desenvolvimento de competências, 
espera-se que o avaliador trabalhe em conjunto com o gerente de projetos para 
identificar como tratar as deficiências encontradas, quais priorizar, que nível de 
adequação espera-se de cada aspecto tratado e em quanto tempo as metas 
deverão ser alcançadas. A Figura 5 apresenta um exemplo de parte de um plano de 
desenvolvimento de competências (PMI, 2007, p.46). 
 

 
Figura 5 – Exemplo de seção de um plano de desenvolvimento de competências 
Fonte: PMI (2007, p.46) 
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No exemplo da Figura 5, cada linha dá um direcionamento de como 
determinada deficiência deve ser trabalhada para atingir o nível esperado.  

O plano deve incluir ainda as ações e atividades práticas a serem 
implementadas pelo gerente de projetos para atingir o desenvolvimento desejado em 
determinadas competências (por exemplo, realizar atas das reuniões de projeto). 
Também devem constar informações relativas aos custos estimados, cronogramas e 
métricas. Nas organizações, se o plano envolver gastos, normalmente ele é 
submetido às áreas competentes para aprovação e, consequente, alocação 
orçamentária. 

É interessante que cada plano tenha um patrocinador (um superior imediato, 
um colega experiente ou o próprio avaliador, etc.) que estará envolvido no 
acompanhamento da execução do plano de desenvolvimento. 
 
4.5.4 Passo 3 - Implementação do Plano 

Após a preparação do plano de desenvolvimento, o mesmo deve ser colocado 
em execução. 

O gerente de projetos é o responsável pela entrega dos resultados definidos 
em seu plano de desenvolvimento. Ele deve executar este plano como um gerente 
de projetos executaria um plano de projeto.  

A organização pode se envolver oferecendo suporte ao desenvolvimento do 
gerente de projetos, entretanto o plano de desenvolvimento de competências é de 
responsabilidade do gerente. Ele deve colocá-lo em prática e assegurar que os 
benefícios planejados sejam alcançados, pois tais benéficos terão impacto direto em 
sua carreira. Por outro lado, é importante observar que o suporte e motivação da 
organização ao gerente de projetos tende a trazer melhores resultados para ambas 
as partes. 

O plano de desenvolvimento de competências deve ser monitorado 
regularmente com a participação do patrocinador. Para cada marco no plano devem 
haver resultados mensuráveis que podem incluir: a conclusão de um treinamento 
formal, uma certificação, o feedback de partes envolvidas, demonstração de tarefas 
executadas e outros resultados que forneçam evidências concretas da evolução 
planejada. 

Ao final, o gerente de projetos deverá ser capaz de demonstrar que as 
necessidades de desenvolvimento identificadas e priorizadas no plano foram 
tratadas e os objetivos alcançados. Alguns questionamentos podem ser úteis para 
aprimoramento do processo, tais como:  

- O plano foi adequado?  
- Foram produzidos os resultados necessários? 
- Houve um apoio suficiente para o gerente do projetos executar seu plano? 
- Existem atividades que apresentaram os melhores resultados? É possível 
identificar as razões? 
- Quais aspectos do plano podem ser utilizados diretamente no 
desenvolvimento de outros profissionais? 

 
 Por se tratar de um ciclo de melhoria contínua, os profissionais de gestão de 
projetos devem repetir o processo com determinada freqüência. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, devido à crescente importância e responsabilidade do 
gerente de projetos nas organizações verifica-se a necessidade de utilizar 
ferramentas estruturadas para avaliar e desenvolver as competências apropriadas 
para gestão de projetos visando evitar resultados indesejados nos objetivos 
organizacionais. 

Percebe-se o esforço do Project Management Institute (PMI) em mapear as 
competências relacionadas as boas práticas e estruturá-las em suas publicações, 
como o PMBOK (PMI, 2008) – voltado para as competências de conhecimento - e o 
PMCD framework (PMI, 2007), voltado para as competências pessoais e de 
desempenho.  

O PMCD framework procura enfatizar que cada organização pode customizar 
suas diretrizes - suprimindo, adicionando ou adaptando critérios, elementos, 
unidades e, até mesmo, uma dimensão de competência, de modo a atender suas 
necessidades e características particulares. 

O processo de avaliação recomendado pelo PMCD framework pode produzir 
alguns resultados imprecisos. Entretanto, é necessário reconhecer sua simplicidade, 
flexibilidade e abrangência que possibilita sua aplicação tanto em rápidas 
autoavaliações como em avaliações profundas e especializadas envolvendo vários 
profissionais em uma grande organização. Além disso, o framework também propõe 
um roteiro prático para guiar o desenvolvimento de competências dos gerentes de 
projeto. 

Embora PMCD framework demonstre ser uma ferramenta de grande utilidade 
tanto para os gerentes de projeto quanto para as organizações, aparentemente 
ainda é pouco conhecida e empregada. Espera-se que este trabalho auxilie na 
divulgação dos possíveis benefícios advindos da utilização das diretrizes do 
framework. 

Sugere-se como possível tema de trabalho futuro, a aferição do conhecimento 
e utilização do PMCD framework pelos gerentes de projeto e organizações. Ainda, 
como trabalho futuro, visualiza-se a possibilidade de um estudo do tipo teoria versus 
prática para entender como o PMCD framework vem sendo customizado e 
empregado pelo mercado. Também, devido à flexibilidade das diretrizes do 
framework, entende-se ser possível adaptar seu modelo no sentido de mapear, 
avaliar e desenvolver competências de outras atividades profissionais, como: 
fiscal/gestor de contratos, gerente funcional, analista de requisitos, analista de rede, 
desenvolvedor Java, etc. 
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