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Resumo:  
Este trabalho procura ressaltar que o gerente de projetos, no papel de principal 
agente promotor do sucesso de um projeto, necessita de acompanhamento para que 
a Câmara dos Deputados possa garantir a adequação do seu perfil às necessidades 
do órgão, minimizando assim, os índices de insucesso dos projetos. A definição de 
uma proposta de projeto de implantação das diretrizes levantadas busca discutir o 
tema e propor ações concretas, que levem efetivamente à adequação e à 
padronização da atuação do gerente de projetos. 
 
Palavras-Chave: Gerenciamento de Projetos. Desenvolvimento de competências do 
                            Gerente de Projetos. Indicadores para gerenciamento de projetos. 
                            Indicadores para medição de desempenho de gerentes de projeto.  



 

ABSTRACT 
 
 
This paper looking for highlight that the project manager, in the role as the main 
promoter of the success of the projects, have need of monitoring by the Câmara dos 
Deputados to ensure the adequacy of your profile to the needs of the business, thus 
minimizing the rate of failure projects. The definition of a project as a proposal for 
implementation of the guidelines raised discusses the issue proposing concrete 
actions, leading to a standard effective for the performance and suitability of project 
manager. 
 
Keywords: Project Management. Project Manager Competency Development.  
                  Indicators for project management 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 CONTEXTO 
 
 
 Um projeto é um conjunto de tarefas inter-relacionadas, na forma de 
um esforço temporário empreendido, para alcançar um objetivo pré-
determinado (SCHWALBE, 2002). Assim, um projeto consome e utiliza um 
conjunto de recursos na execução de suas tarefas. Além disto, segundo 
COSTA (2009), o ambiente de projeto tem a característica de envolver um grau 
de incerteza devido ao número de variáveis que precisam ser controladas.  
 O gerenciamento de projetos busca a aplicação de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto visando não só o 
alcance dos objetivos de forma eficaz e eficiente, mas também a correta 
utilização dos recursos alocados.   
 Conforme JARDINI (2009), a disciplina gerenciamento de projetos vem 
sendo formada há muito tempo, por diversas áreas de conhecimento, em 
diversas localidades e por diversos tipos de organizações. A necessidade de 
adoção de uma gestão dos projetos está diretamente relacionada com os 
objetivos estratégicos de buscar a redução de custos, a redução de tempo de 
execução, a melhoraria na qualidade dos produtos e serviços, e a eficácia na 
execução dos projetos.  
 De forma igual às diversas organizações de todos os setores, a 
Câmara dos Deputados vem buscando uma gestão formal e efetiva de seus 
projetos através de ações de planejamento e controle deles. Mais 
especificamente, a Câmara dos Deputados, através da sua Assessoria de 
Projetos e Gestão, publicou uma metodologia de gerenciamentos de projetos 
baseada em práticas descritas pelo PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – 
PMI (2007), que é uma instituição mundialmente reconhecida no tema 
gerenciamento de projetos. A gestão de projetos visando os princípios da 
economicidade, eficiência e alinhamento com seu planejamento estratégico, 
para um órgão público federal, é uma exigência da legislação brasileira, além 
de dar transparência aos gastos públicos para seu cliente, a população 
brasileira.   
 Quando tratado como um processo, a gerência de projetos tem, 
conforme o PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI (2007), um conjunto 
de fases contendo: - a de iniciação; - a de planejamento; - a de execução; - a 
de monitoramento e controle; - e a de encerramento. Cada fase possui um 
conjunto de ações a serem executadas. Assim, o processo mostra o que deve 
ser feito para vencer a guerra. 
 Uma metodologia é considerada uma estratégia para ganhar uma 
guerra. Sendo portanto, o como fazer para atingir o objetivo. Para o assunto em 
tela, ela orienta, documenta e padroniza a gerência dos diversos projetos 
existentes em uma organização.  
 Porém, aliado à metodologia, o sucesso de um projeto está 
diretamente relacionado ao conhecimento e às habilidades do gerente. Tais 
atributos são tidos como meritocráticos pois são passíveis de serem adquiridos 
via esforço e empenho individual. A gerência se configura muito mais como um 
espaço de atuação do que como uma profissão, o que presume a passagem 
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por instâncias próprias de formação que capacitam e legitimam os indivíduos 
para o exercício da prática (RÉGNIER, 2006).  O gerente de projetos é o 
orquestrador que planeja, promove o equilíbrio entre demandas de escopo, 
tempo, custo e qualidade, e ainda, promove o relacionamento entre todos os 
envolvidos (stakeholders). Por isto, o gerente é um dos principais responsáveis 
pelo sucesso do projeto (JARDINI, 2009).  
 O PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI, através do PMCD 
(2007), define as competências do gerente de projeto em três dimensões 
separadas: 
 
 

- Do Conhecimento – representa o que o gerente de projetos sabe 
sobre a aplicação de processos, ferramentas e técnicas para as 
atividades do projeto; 
- Do Desempenho – representa como o gerente aplica seus 
conhecimentos em gerenciamento de projetos para atingir os objetivos; 
- Das Atitudes Pessoais – representa como o gerente de projeto se 
comporta durante a execução de suas atividades dentro do ambiente 
do projeto; suas atitudes e características pessoais. 

 
 
1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
       
 
 Como já dito, além de uma metodologia que orienta, documenta e 
padroniza a gerência de projeto, sua efetiva implantação depende diretamente 
de competências necessárias ao gerente de projetos.  
 Em seu trabalho, FONTENELLE (2010) buscou identificar o perfil 
adequado para o gerente de projetos na Câmara dos Deputados. Para isto, ela 
o baseou em uma pesquisa de opinião endereçada aos próprios gerentes de 
projetos. Levantaram-se assim, além dos problemas e necessidades existentes 
sob a ótica do próprio gerente, o atual estágio de conhecimento e 
competências dos gerentes de projeto. Embora tal levantamento possa incorrer 
em vícios, tais como o próprio executor avaliando sua execução, acreditamos 
ser um trabalho importante como ponto de partida, pois traz à tona as 
experiências de problemas enfrentados por eles. 
 Tão importante como o trabalho citado é a definição de indicadores 
que possam medir as fases e apontar problemas, na execução de projetos, 
oriundos de falhas na gerência.  Tais indicadores são isentos em sua 
avaliação, pois não possuem qualquer vínculo com o gerente de projetos. 
 Desta forma, com intuito de propor ações que devem compor um 
projeto de implantação do gerenciamento de projetos, no âmbito da Câmara 
dos Deputados, buscamos: - levantar indicadores que apontem por problemas 
na execução de projetos; - propor ações concretas para adequação do perfil do 
gerente de projetos, baseado nas diretrizes levantadas em trabalhos anteriores. 
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1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 
 
 Visando uma efetiva implantação da atividade de gerenciamento de 
projetos na Câmara dos Deputados, tendo em vista as diretrizes para a 
adequação do perfil de gerente de projetos levantadas em trabalhos anteriores, 
qual a estrutura a ser proposta para um projeto de implantação desta 
adequação ? E que ações este projeto deve contemplar ? 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Geral 
 
 
 Este trabalho visa propor um projeto de implantação de diretrizes já 
existentes para a adequação do perfil do gerente de projetos na Câmara dos 
Deputados, buscando ações concretas para implantação do gerenciamento de 
projetos. 
 
 
1.4.2 Específicos 
 
 

- Levantar indicadores para inclusão na metodologia de gerenciamento 
de projetos;  

- Levantar diretrizes existentes; 
- Analisar recomendações existentes na literatura; 
- Analisar possíveis ações recomendadas na literatura para implantação 

das diretrizes existentes; 
- Montar o projeto com ações concretas para implantação. 

 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
 
 Elaborado pelo Project Management Institute (PMI, 2008), o Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) é um reconhecido conjunto de 
conhecimentos em gerenciamento de projetos baseado em boas práticas. 
 Segundo o PMBOK (PMI, 2008), o tema gerenciamento de projetos 
agrupa nove áreas de conhecimento que são: - integração; - custos; - 
comunicações; - escopo; - qualidade; - risco; - tempo; - recursos humanos; - 
aquisições. Para o gerenciamento de projetos, o tratamento destas áreas é 
feito pela aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas a 
fim de obter sucesso e minimizar os problemas.  
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 Em sua estrutura, o PMBOK (PMI, 2008) define o ciclo de vida dos 
projetos baseado em cinco fases, conforme figura 1, que são:  
 
 

- Iniciação - é a definição e autorização formal para dar seguimento ao 
projeto. A iniciação é motivada por uma necessidade ou demanda;  

- Planejamento - é a definição do escopo e das ações necessárias para 
alcançar os objetivos;  

- Execução – é a execução do trabalho que foi definido pelo 
planejamento; 

- Monitoração e Controle – é o acompanhamento do desempenho do 
projeto em relação ao planejamento, a revisão e os ajustes corretivos 
caso haja desvios ou mudanças necessárias no plano inicial;  

- Encerramento – é a fase de encerramento formal do projeto na qual 
ocorre a entrega do produto terminado. 

 
 

 
Figura 1 – Ciclo de vida de um projeto conforme PMBOK extraído de 
                 Câmara dos Deputados (2009)  
 
 
2.2 O PERFIL DO GERENTE DE PROJETOS 
 
 
 Conforme JARDINI (2009), o gerente de projetos é a pessoa 
designada pela organização para atingir os objetivos do projeto. O gerente de 
projetos é quem deve possuir o conhecimento e as habilidades necessárias 
para o sucesso do projeto, ou seja, é o principal responsável pelos resultados 
do projeto. O Project Manager Competency Development (PMCD), 
desenvolvido pelo PMI (2007), buscou descrever habilidades e 
comportamentos necessários para a atividade desempenhada por gerentes de 
projeto.     
 Ainda, segundo JARDINI (2009), o PMCD (PMI, 2007) descreve as 
competências necessárias a um gerente de projetos baseadas em três 
dimensões relacionadas ao conhecimento, ao desempenho e às atitudes 
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pessoais.  A dimensão conhecimento refere-se ao que o gerente de projetos 
sabe sobre o processo, as ferramentas e as técnicas para exercer sua 
atividade. A dimensão desempenho refere-se à forma como o gerente de 
projetos realiza suas atividades e como aplica seus conhecimentos. A 
dimensão pessoal refere-se às atitudes e ao comportamento do gerente 
durante a execução do projeto e de suas atividades. 
 A identificação de gerentes de projetos, na perspectiva destas 
dimensões, é descrita pelo PMCD (PMI, 2007) através da obtenção do título 
certificação PMP (Project Management Professional) ou equivalente na 
dimensão conhecimento, e por evidências que comprovem a competência 
necessária nas dimensões desempenho e pessoais.  
 Para a tarefa de identificação de profissionais, visando alocação como 
responsáveis por projetos, a dimensão conhecimento é suportada pela 
exigência de uma certificação que demonstre o conhecimento no assunto. 
Porém, as demais dimensões, que necessitam de evidências, só podem ser 
comprovadas durante a experimentação do profissional como gerente de algum 
projeto. O que aumenta o risco de insucesso destes projetos levando-se em 
conta a importância das dimensões desempenho e pessoais. 
 Já na tarefa de avaliação dos gerentes de projetos, as dimensões 
desempenho e pessoais podem ser bem suportadas pela correta e precisa 
definição de indicadores que evidenciem as competências exigidas. Porém, a 
titulação, representada por uma certificação, tem sua importância diminuída 
uma vez que, não representa o desempenho do gerente no quesito 
conhecimento, mas a sua falta pode representar a possível causa de algum 
problema. Conforme JARDINI (2009), as competências relacionadas às 
dimensões desempenho e pessoais não são exploradas em detalhes pelo 
PMCD (PMI, 2007), o que eleva o grau de risco na gestão dos projetos.  
 No âmbito da Câmara dos Deputados, FONTENELLE (2010), em seu 
trabalho, buscou levantar informações sobre diferentes aspectos de como é 
feito o gerenciamento de projetos, através de uma pesquisa de opinião 
aplicada aos próprios gerentes de projeto. Os resultados apresentados foram: 
 
 

- Do ponto de vista do conhecimento, em média, os gerentes de projeto 
desconhecem, ou têm pouco conhecimento sobre o guia PMBOK. 
Grande parte dos gerentes desconhece, ou tem pouco conhecimento 
sobre o manual de projetos desenvolvido pela casa. Grande parte dos 
gerentes desconhece as atribuições de um gerente de projetos na 
casa. E a grande maioria não utiliza uma ferramenta específica e 
padronizada para a atividade de gerenciamento; 

- Do ponto de vista da dedicação às atividades do projeto, a grande 
maioria dos gerentes de projeto compartilha seu tempo com outras 
atividades, embora, a maioria possua autonomia para administrar o 
tempo dedicado aos projetos. Além disto, grande parte não possui 
plena autonomia para gerenciar a equipe de trabalho envolvida no 
projeto.  

 
 
 A partir dos resultados levantados, FONTENELLE (2010) apresenta 
um conjunto de diretrizes baseadas principalmente no treinamento e no 
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aumento da dedicação e autonomia dos gerentes, com o intuito de melhorar o 
perfil do gerente de projetos da instituição. 
 Conforme BARBOSA FILHO (2009) apud STANDISH GROUP (2001), 
uma pesquisa relacionada a projetos na área de tecnologia da informação 
aponta para uma taxa de sucesso de apenas 28%. BARBOSA FILHO (2009) 
acrescenta que, embora outros fatores tais como custo, prazo e qualidade 
devam ser considerados, um projeto poderia ser considerado um sucesso em 
sua implementação, caso atendesse os critérios de eficácia e satisfação do 
cliente. 
 
 
2.3 INDICADORES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
 
 Para TERRIBILE FILHO (2010), indicadores são mostradores de uma 
dada situação. Eles podem ser definidos como quantitativos ou qualitativos. 
Indicadores quantitativos são representações numéricas de uma situação. Já 
os indicadores qualitativos expressam a opinião sobre uma situação, o que não 
pode ser facilmente representado de forma quantificável. Desta forma, 
indicadores são instrumentos que permitem mensurar a progressão de um 
projeto nas suas dimensões, ou seja, medir e avaliar suas variações 
comparando-as com as metas preestabelecidas. 
 Indicadores devem ter duas finalidades básicas, que são a de permitir 
comparações históricas e permitir predizer ou prever a progressão do projeto. 
Para o escopo deste trabalho existem dois tipos de indicadores que merecem 
atenção, que são: os indicadores de desempenho e os indicadores 
operacionais.  
 Indicadores de desempenho são medidos ao final do projeto. Eles 
medem se os resultados planejados foram alcançados. Já os indicadores 
operacionais são medidos durante a execução de um projeto, tendo como alvo 
as atividades e os recursos. Eles mostram a tendência do projeto (TERRIBILE 
FILHO, 2010).  
 Acrescenta TERRIBILE FILHO (2010) que, projetos têm entregas e 
objetivos claros. Quando estão em andamento, os projetos devem ser 
avaliados por indicadores, para possíveis correções de rota. Porém, tais 
indicadores poderiam ter uma função secundária à de avaliação do 
desempenho dos projetos, que seria a avaliação do desempenho dos gerentes 
de projetos, tornando-se assim, um importante instrumento de feedback sobre 
o perfil necessário para os gerentes de projetos. Sendo que, este feedback 
poderia ser utilizado na tarefa de avaliação dos gerentes de projetos nas 
dimensões desempenho e pessoais citadas, porém pouco aprofundadas, no 
PMCD (PMI, 2007). 
 Um projeto pode ser composto basicamente por cinco indicadores que 
são os de satisfação do patrocinador, de planejamento e efetividade da 
comunicação, de custo, de prazo e de gestão de riscos (TERRIBILE FILHO, 
2010). 
 O Indicador de Satisfação do Patrocinador (ISP) é aquele que mede a 
percepção do patrocinador do projeto pelo seu andamento e suas entregas. 
Este indicador é feito normalmente pela elaboração de um questionário 
contendo questões relativas aos grupos de gerenciamento da comunicação, 
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gerenciamento do escopo, qualidade, gerenciamento de tempo, gerenciamento 
geral, metodologia e equipe. Tal pesquisa é feita em seis etapas que são a 
elaboração do questionário, criação de escalas quantitativas e definição de 
pesos e metas, realização da pesquisa, cálculo do indicador com base nas 
respostas e pesos, cálculo dos indicadores dos grupos de questões e, por 
último, análise dos resultados (TERRIBILE FILHO, 2010).  
 O indicador de planejamento e efetividade da comunicação (IPEC) visa 
verificar se há um plano de comunicação contendo o tipo de comunicado, seu 
objetivo, o responsável pela realização do comunicado, o destino, a 
modalidade e a periodicidade. Este tipo de indicador busca verificar se o plano 
de comunicação está efetivamente sendo cumprido. Conforme TERRIBILE 
FILHO (2010), não existe no mercado um indicador com esta finalidade, 
recomendando-se que a organização crie o seu baseado em um questionário. 
 O indicador de custo mais utilizado no mercado é o Cost Performance 
Index (CPI), que é obtido pela fórmula CPI = EV / AC, onde EV é o valor 
agregado que é calculado multiplicando o valor planejado (PV) para execução 
da atividade pelo percentual concluído desta. A variável AC é o valor gasto 
para a realização da atividade. 
 O indicador de prazo mais conhecido no mercado é o Schedule 
Performance Index (SPI), que é obtido pela fórmula SPI = EV / PV, sendo as 
variáveis EV e PV as mesmas descritas no cálculo do CPI. Os indicadores CPI 
e SPI mostram o desempeno de custos e prazos das atividades do projeto. 
Ambos têm como meta o valor 1,0 ou superior.     
 O indicador de gestão de riscos (IGR) visa avaliar a gestão de riscos 
em projetos. Assim como o IPEC, não existe no mercado um indicador 
específico com esta finalidade. Por isto, conforme TERRIBILE FILHO (2010), 
recomenda-se que a organização desenvolva seu próprio indicador baseado 
em um questionário a ser respondido pelo escritório de projetos ou pelo próprio 
gerente de projetos. 
 
 
3 ANÁLISE CRÍTICA  
 
 
3.1 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 
 
 
 A Câmara dos Deputados é um órgão da administração federal que 
tem buscado o alinhamento e o aprimoramento de suas funções e ações com 
as expectativas da sociedade através de seu Planejamento Estratégico. Para 
atingir este objetivo, a Câmara dos Deputados entende como premissa o 
alinhamento dos projetos existentes com a estratégia definida a partir da 
missão, visão e valores definidos a seguir. 
 
 
3.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
 

- Missão 
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Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, 
contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e 
transparência.  

- Visão 
Ser modelo de excelência na administração pública, contribuindo para 
que a Câmara dos Deputados seja reconhecida pela sociedade como 
instituição promotora da cidadania, da igualdade e da justiça social.  

- Valores 
Comprometimento, profissionalismo e responsabilidade; 
Ética e transparência; 
Cooperação, integração e solidariedade; 
Eficiência, eficácia e efetividade. 

 
 
3.3 DETALHAMENTO DO PROBLEMA ENFRENTADO EM RELAÇÃO AO 
DESENVOLVIMENTO DO PERFIL DE GERENTE DE PROJETOS 
 
 
 As dificuldades na identificação de gerentes de projetos já descritas 
por FONTENELLE (2010), e outras questões tais como a movimentação destes 
ao término dos projetos e dedicação exclusiva na atividade, em muito são 
devidas à pouca flexibilidade existente em órgãos do serviço público federal. 
Além disto, a autora identificou deficiências na formação dos gerentes devido à 
falta de treinamento. Ocorre que, devido às especificidades, o treinamento de 
gerentes de projetos é extenso e não garante por completo a atuação destes 
em suas atividades.  
 Outra ação, nesta linha, é a implementada pelo Project Management 
Office (PMO) ou Escritório de Projetos da Câmara dos Deputados, denominado 
como Assessoria de Projetos Especiais (APROJE), órgão diretamente ligado à 
Diretoria Geral conforme organograma apresentado na figura 2, e que tem 
trabalhado nas funções de: 
 
 

- Identificar e desenvolver metodologias, melhores práticas e padrões na 
área de gerenciamento de projetos; 

- Desenvolver políticas, procedimentos, formulários e documentações 
compartilhadas para a área de gerência de projetos; 

- Monitorar e auditar a execução dos projetos estruturantes existentes. 
Foram eleitos dez projetos como estruturantes para o órgão.    

 
 
 A utilização de indicadores para controle da atuação dos gerentes de 
projetos se insere neste contexto como uma importante ferramenta para medir 
as necessidades específicas de treinamento e alinhamento da atuação dos 
gerentes com o perfil necessário para o órgão. Através desta ferramenta seria 
possível efetuar treinamentos específicos e localizados buscando a solução de 
problemas pontuais.   
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3.4 ORGANOGRAMA 
 
 

 
Figura 2 – Organograma da Câmara dos Deputados   
 
 
4 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE PROJETO  
 
 
4.1 DETALHAMENTO DAS AÇÕES  
 
 
 Conforme FONTENELLE (2010), a Câmara dos Deputados possui 
atualmente algo em torno de 150 gerentes de projetos ativos. Buscando a 
adequação do perfil dos gerentes de projetos, propõe-se dois conjuntos de 
ações que são: a capacitação inicial e a monitoração. Entende-se por 
capacitação inicial, o treinamento e a certificação de novos gerentes de 
projetos, assim como, a reciclagem dos gerentes quando ocorre a identificação 
de algum problema. Neste último caso, a reciclagem seria pontual conforme as 
necessidades apresentadas pelos problemas identificados. 
 O ciclo treinamento, monitoração e adequação parece ser apropriado 
para o ajustamento das competências conhecimento, desempenho e pessoal. 
Sendo que nos dois últimos se buscaria, também, treinamentos do tipo coach 
amplamente desenvolvido no campo da psicologia.  
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 Para monitoração e controle, buscaram-se, nos indicadores utilizados 
para a atividade de gerenciamento de projetos, os controles para a atuação dos 
gerentes de projetos.   
 Conforme TERRIBILE FILHO (2010), os indicadores IPEC, CPI, STI e 
IGR podem ser utilizados para medir o desempenho da comunicação, do 
gerenciamento de custos, do gerenciamento de prazos e da gestão de riscos 
respectivamente. Tais indicadores podem ser utilizados na monitoração das 
competências conhecimento e desempenho. Para a competência pessoal cabe 
a experimentação do ISP que, segundo TERRIBILE FILHO (2010), busca entre 
outras, a avaliação do gerente de projetos sob a ótica do patrocinador.  
 O mesmo autor aponta para o desenvolvimento de novos indicadores 
específicos quando for necessário. Porém, como a necessidade só será 
comprovada com o uso, optou-se por manter, inicialmente, o conjunto de 
indicadores básicos.  
 O modelo de plano de projeto, descrito a seguir, trata de uma proposta 
de implantação das ações de capacitação inicial e monitoração. Para tanto, 
levou-se em consideração o porte e as características da Câmara dos 
Deputados como órgão da administração pública, além das diretrizes já 
levantadas e descritas anteriormente.  
 
 
4.2 PROPOSTA DO PLANO GERAL DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DAS 
AÇÕES  
 
 
4.2.1 DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 
 
 
4.2.1.1 Identificação do Projeto 
 
 
Projeto 
Implantação das diretrizes levantadas para adequação do perfil do gerente de 
projetos. 
Área solicitante  
Diretoria Geral da Câmara dos Deputados 

Data da Elaboração  
31/08/2010 

Cliente 
Diretoria Geral da Câmara dos Deputados 
Patrocinador 
Diretor Geral da Câmara dos Deputados 
Gerente do projeto 
Diretor da Assessoria de Projetos e Gestão 

 Unidade  
Assessoria de Projetos e Gestão 

Programa vinculado 
Planejamento Estratégico da Câmara dos 
Deputados 

Complexidade  
Alta 

 
 
4.2.1.2 Visão geral do projeto 
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4.2.1.2.1 Objetivo superior 
 
 
 Implantar diretrizes levantadas para adequação do perfil de gerente de 
projetos da Câmara dos Deputados. 
 
 
4.2.1.2.2 Justificativa do projeto 
 
 
 Promover a equalização do trabalho, do conhecimento e do perfil dos 
gerentes de projetos e manter o acompanhamento dos trabalhos através de 
uma monitoração e controle de suas atividades, buscando a adequação desta 
atividade às necessidades de qualidade do órgão.  
 
 
4.2.1.3 Objetivos específicos do projeto 
 
 
 Aumentar o índice de sucesso dos projetos realizados pelo órgão, 
através da adequação do perfil dos gerentes e da monitoração e controle 
destes. 
 
 
4.2.1.3.1 Produto do projeto 
 
 

a) Plano do projeto; 
b) Gerentes de projetos capacitados; 
c) Gerentes de projetos com títulos certificado PMP ou similar e MS 
    Project; 
e) Indicadores para monitoração e controle dos gerentes implantados; 
f) Base de dados a partir da coleta de dados feita através dos 
    indicadores; 
g) Plano de divulgação. 

 
 
4.2.1.3.2 Metas do projeto 
 
 

a) Curto Prazo 
- Capacitação de 80% dos gerentes de projetos; 
- Atingir a marca de 40% dos gerentes de projetos com certificação no 

tema e na ferramenta; 
- Implantação de indicadores para acompanhamento dos gerentes 

com coleta de dados periódica. 
 

b) Médio Prazo 
- Capacitação de 95% dos gerentes de projetos; 
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- Atingir a marca de 75% dos gerentes de projetos com certificação no 
tema e na ferramenta; 

- Possuir uma base de dados coletados através dos indicadores e que 
servirão para avaliação do desempenho dos gerentes e ações 
corretivas.  

 
 
4.2.1.4 Escopo 
 
 
4.2.1.4.1 Do projeto 
 

 
a) Elaboração do plano do projeto; 
b) Contratação de treinamento para os gerentes de projetos; 
c) Capacitação dos gerentes de projetos; 
d) Contratação de provas de certificação PMP ou similar e MS Project 
    para os gerentes de projetos; 
e) Implantação de indicadores para monitoração e controle dos gerentes; 
f) Criação de base de dados para armazenar dados coletados dos  
    indicadores; 
g) Divulgação do projeto. 

 
 
4.2.1.4.2 Do produto  
 
 

a) Plano do projeto; 
b) Gerentes de projetos capacitados; 
c) Gerentes de projetos com títulos certificado PMP ou similar, e MS 
    Project; 
e) Indicadores para monitoração e controle dos gerentes implantados; 
f)  Base de dados contendo dados coletados dos indicadores; 
g) Plano de divulgação. 

 
 
4.2.1.5 Exclusões do escopo 
 
 
4.2.1.5.1 Do projeto 
 
 

a) Coleta de dados dos indicadores; 
b) Monitoração e controle dos gerentes de projetos; 
c) Análise dos dados coletados dos indicadores; 
d) Ações de correção dos desvios encontrados na atuação dos gerentes; 
e) Monitoração e controle de projetos. 

 
 
4.2.1.5.2 Do produto 
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a) Descrição do perfil avaliado de cada gerente de projeto; 
b) Relatório de análise da performance dos gerentes de projeto. 

 
 
4.2.1.6 EAP - Estrutura Analítica do Projeto 
 
 

 
 
4.2.1.7 Dicionário da EAP 
 

 

Código Pacote de trabalho  Descrição 
1 Gerenciamento do  

Projeto 
Produção do plano do projeto, acompanhamento e 
controle de sua execução. 

1.1 Planejamento Produção do plano do projeto. 
1.2 Controle Reuniões para monitoração e controle das etapas. 
1.3 Encerramento Encerramento do projeto e recebimento dos 

produtos. 
2 Treinamento  Contratação do treinamento em gerenciamento de 

projetos e na ferramenta de apoio. 
2.1 Contratação do 

Treinamento em 
Gerência de 
Projetos. 

Confecção do edital, realização da licitação e 
elaboração do contrato. 

2.2 Execução do 
Treinamento. 

Realização do treinamento. 

2.3 Contratação do 
Treinamento na 
ferramenta de apoio 

Confecção do edital, realização da licitação e 
elaboração do contrato. 

2.4 Execução do 
treinamento na 

Realização do treinamento. 
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ferramenta de apoio 
3 Certificação Contratação e aplicação das provas de certificação 

em gerenciamento de projetos e na ferramenta de 
apoio. 

3.1 Contratação das 
provas de 
certificação. 

Confecção do edital, realização da licitação e 
elaboração do contrato. 

3.2 Aplicação das 
provas de 
Certificação 

Realização das provas. 

4 Implantação de 
Indicadores 

Definição e implantação dos indicadores e da base 
de dados que armazenará os dados coletados. 

4.1 Definição e 
Implantação dos 
Indicadores 

Definição do indicador, método de cálculo, fonte, 
frequência de coleta e responsável. 

4.2 Criação da base de 
indicadores 

Criação da base de dados que armazenará os dados 
coletados dos indicadores. 

5 Divulgação Elaboração e aplicação do plano de divulgação da 
forma de controle do trabalho de gerenciamento de 
projetos. 

5.1 Elaborar Plano de 
Divulgação 

Confecção do plano de divulgação. 

5.2 Execução da 
Divulgação 

Realização da divulgação. 

 
 
4.2.1.8 Stakeholders 
 
 
Nome Grupo de interesse Interesse Contato 
Diretor Geral da Camara dos 
Deputados 

Patrocinador Positivo aproge.dg

@camara.g

ov.br 
Diretor da Assessoria de 
Projetos e Gestão. 

Gerente do Projeto Positivo dg@camar

a.gov.br 
Equipe da Assessoria de 
Projetos e Gestão 

Equipe do Projeto Positivo aproge.dg

@camara.g

ov.br 
Fornecedores de treinamento 
e provas de certificação. 

Fornecedores Positivo  

Diretorias patrocinadoras dos 
diversos projetos  

Clientes Positivo  

Área administrativa Equipe do Projeto Positivo   
Servidores Gerentes de 
Projetos 

Usuários Positivo  

 
 
4.2.1.9 Atores / entidades externas  
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 Fornecedores dos serviços de treinamento e aplicação de provas de 
certificação em gerenciamento de projetos e ferramentas de apoio.   
 
 

4.2.2 Organização do Projeto 
 
 
4.2.2.1 Matriz de Responsabilidades 
 
 

A planilha seguinte contém os papéis e responsabilidades onde A = 
Aprova, P = Participa, E = Executa, R = Responsável. 
 

Pacotes de Trabalho / Responsáveis 

P
at

ro
ci

na
do

r 

G
er

en
te

 
do

 
P

ro
je

to
 

E
qu

ip
e 

do
 

P
ro

je
to

 

U
su

ár
io

s 

C
lie

nt
es

 

F
or

ne
ce

do
r 

Gerenciamento do Projeto       

Planejamento A R,E P    

Controle A R,E P    

Encerramento A R,E P  A  

Treinamento       

Contratação do Treinamento em Gerência de 
Projetos. 

A R E   P 

Execução do Treinamento. 
 R    E 

Contratação do Treinamento na ferramenta de 
apoio. 

A R E   P 

Execução do treinamento na ferramenta de 
apoio. 

 R    E 

Certificação       

Contratação das provas de certificação. A R E   P 

Aplicação das provas de Certificação.  R    E 

Implantação dos Indicadores       

Definição e Implantação dos Indicadores. A R E P   

Criação da base de indicadores.  R E    

Divulgação       



 

 

22 

 

Elaborar Plano de Divulgação. A R E    

Execução da Divulgação.  R E P P  

 
 
4.2.3 Cronograma e Alocação dos Recursos 
 
 

 
 
4.2.4 Plano Orçamentário - Planilha de recursos e c usto  
 
 

Pacote de Trabalho 
(elemento da EAP) ID Recurso Qtde Unidade Preço 

Unitário Custo Total 

Gerente do Projeto 15 Dia R$ 300,00/Dia R$ 4.500,00 1.1 Planejamento 

Analista de Projetos 1 15 Dia R$ 250,00/Dia R$ 3.750,00 

Analista de Projetos 1 721 Dia R$ 250,00/Dia R$ 180.250,00 1.2 Controle 

Gerente do Projeto   721 Dia R$ 300,00/Dia R$ 216.300,00 

Gerente do Projeto 1 Dia R$ 300,00/Dia R$ 300,00 1.3 Encerramento 

Analista de Projetos 1 1 Dia R$ 250,00/Dia R$ 250,00 
2.1 Contratação do 
Treinamento em 
Gerência de Projetos 

Analista de Projetos 2 90 Dia 
 

R$ 250,00/Dia R$ 22.500,00 

2.2 Execução do 
Treinamento 

Curso PMP 150 Cursos 
R$ 2.150,00/ 

Curso 
R$ 322.500,00 

2.3 Contratação do 
Treinamento na 
ferramenta de apoio 

Analista de Projetos 3 90 Dia 
 

R$ 250,00/Dia R$ 22.500,00 
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2.4 Execução do 
treinamento na 
ferramenta de apoio 

MSP7B MS Project 
2007 - Básico 20 
horas/aula e 
MSP7A MS Project 
2007 - Avançado 20 
horas/aula 

150 Cursos 

 
R$ 1.600,00/ 

Curso R$ 240.000,00 

3.1 Contratação das 
provas de certificação Analista de Projetos 2 90 Dia 

 
R$ 250,00/Dia R$ 22.500,00 

3.2 Aplicação das 
provas de Certificação 

Prova de Certificação  
PMP 

150 Prova 
R$ 999,00/ 

Prova 
R$ 149.850,00 

4.1 Definição e 
Implantação dos 
Indicadores 

Analista de Projetos 4, 
5, 6, 7 e 8 

30 Dia 
 

R$ 250,00/Dia R$ 37.500,00 

4.2 Criação da base de 
indicadores 

Analista de Projetos 4 30 Dia 
 

R$ 250,00/Dia 
R$ 7.500,00 

5.1 Elaborar Plano de 
Divulgação Analista de Projetos 9 15 Dia 

R$ 250,00/Dia 
R$ 3.750,00 

5.2 Execução da 
Divulgação 

Analista de Projetos 9 30 Dia 
R$ 250,00/Dia 

R$ 7.500,00 

Total R$ 1.241.450,00 

 
 
4.2.5 Premissas e Restrições 
 
 
4.2.2.4 Premissas 
 
 
 Os processos de contratação dos serviços de treinamento e 
certificação deverão ser executados em tempo hábil. Deverá haver 
infraestrutura adequada para implantação da base de dados dos indicadores. A 
Assessoria de Projetos e Gestão assumirá a atividade de coleta dos 
indicadores, armazenamento na base de indicadores e análise posterior do 
desempenho dos gerentes de projeto, emitindo relatórios sobre problemas 
encontrados e sugestões para correções. 
 
 
4.2.2.5 Restrições 
 
 
 - Restrição Orçamentária; 
 - Carência de Recursos Humanos para o projeto; 

- Falta de interesse político da administração; 
- Dificuldade em conciliar a agenda de treinamento e certificação com 

a agenda dos gerentes. 
  
 
4.2.6 Critérios de aceitação do produto do projeto 
 
 
 Atingir a marca de 80% dos gerentes de projetos submetidos ao 
treinamento na atividade e no software de apoio, sendo 40% submetidos aos 
testes de certificação.   
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 Indicadores definidos e implementados gerando dados armazenados 
na base de dados implementada.  
 
 
 
 
 
 
 
4.2.7 Análise inicial de Riscos 
 
 

EAP Nome da tarefa Risco Classificação 
de Risco 

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
do

 
R

is
co

 

G
ra

vi
da

de
 

Estratégia 
de 

Tratamento 
de Risco 

Ação de Tratamento 
De Risco 

1 Gerenciamento do Projeto             

1.1 Planejamento 
Risco do plano não ser 
factível em relação aos 
recursos humanos disponíveis 

Organizacion
al 

Muito 
Baixa 

Alta Aceitar   

1.2 Controle 
Rotatividade dos Analistas do 
Projeto 

Organizacion
al 

Média Média Mitigar 

Gestão de 
conhecimento e banco 
de currículos de 
substituição 

1.3 Encerramento             

2 Treinamento             

2.1 
Contratação do Treinamento 
em Gerência de Projetos 

Edital mal elaborado que 
possibilite a aquisição de 
serviços de baixa qualidade; 
Recursos que inviabilizem ou 
atrasem a licitação. 

Técnico Média Alta Mitigar 
Edital validado por 
especialistas; Obter 
parecer do jurídico 

2.2 Execução do Treinamento 
Treinamento insuficiente no 
seu escopo; Não realização ou 
atraso do treinamento. 

Externo Média Alta Transferir 

Prever no edital a 
repetição do 
treinamento se não for 
aprovado. 

2.3 
Contratação do Treinamento 
na ferramenta de apoio 

Edital mal elaborado que 
possibilite a aquisição de 
serviços de baixa qualidade; 
Recursos que inviabilizem ou 
atrasem a licitação. 

Técnico Média Alta Mitigar 
Edital validado por 
especialistas; Obter 
parecer do jurídico 

2.4 
Execução do treinamento na 
ferramenta de apoio 

Treinamento insuficiente no 
seu escopo; Não realização ou 
atraso do treinamento. 

Externo Baixa Média Mitigar 
Edital validado por 
especialistas; Obter 
parecer do jurídico 

3 Certificação             

3.1 
Contratação das provas de 
certificação 

Edital mal elaborado que 
possibilite a aquisição de 
serviços de baixa qualidade; 
Recursos que inviabilizem ou 
atrasem a licitação. 

Técnico Média Alta Mitigar 
Edital validado por 
especialistas; Obter 
parecer do jurídico 

3.2 
Aplicação das provas de 
Certificação 

Baixo índice de aprovação; 
Não realização da prova. 

Técnico Média Alta Mitigar 

Manter banco de 
currículos de 
substituição; Prever 
multas no edital. 

4 Implantação dos Indicadores             

4.1 
Definição e Implantação dos 
Indicadores 

Escolha de indicadores não 
representativos 

Técnico Média Alta Mitigar 
Fazer um estudo de 
caso aprofundado e 
solicitar revisão. 

4.2 
Criação da base de 
indicadores 

Problemas Técnicos Técnico Baixo Média Aceitar   

5 Divulgação             

5.1 Plano de Divulgação Plano mal elaborado Técnico Baixo Alta Mitigar 
Fazer revisões do 
plano de divulgação 
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5.2 Execução da Divulgação 
Divulgação não atingiu o 
público-alvo 

Organizacion
al 

Médio Alta Mitigar 
Avaliar e aperfeiçoar 
a divulgação entre os 
gerentes de projetos. 

 
 
 
 
5 CONCLUSÃO 
 
 
 Diante da importância do gerente de projetos como orquestrador das 
atividades e responsável pelo sucesso do projeto, este trabalho buscou 
apresentar uma estrutura de projeto com ações necessárias à adequação e à 
implementação desta atividade na Câmara dos Deputados. 
 Com a visão voltada para os levantamentos publicados anteriormente, 
para a literatura explorada sobre o assunto, para o porte e as características da 
Câmara dos Deputados, foram propostos os dois conjuntos de ações 
denominados por: capacitação inicial e monitoração das atividades.  
 Para a capacitação inicial, que envolve também as ações de 
reciclagem do gerente, foram propostas atividades de treinamento e aplicação 
de provas de certificação. Tal proposta visou ao ajustamento das competências 
do conhecimento, do desempenho e da atuação pessoal.  
             Fugindo do lugar comum, este trabalho apresentou um olhar 
diferenciado sobre o tema indicadores no gerenciamento de projetos. 
Independente do uso de indicadores para controle dos projetos, mostrou-se a  
possibilidade do seu uso na monitoração da atuação dos próprios gerentes e 
de suas competências. O trabalho apresentou os indicadores como uma 
importante ferramenta para o controle dos gerentes em suas atividades, 
medindo seu desempenho, seu alinhamento com o perfil definido para o órgão, 
além da identificação das suas necessidades específicas de treinamento.   
             Os indicadores IPEC, CPI, STI, IGR e ISP foram propostos, como um 
conjunto inicial, para a medição da competência e do desempenho nas 
atividades de comunicação, gerenciamento de custos, gerenciamento de 
prazos, gestão de riscos e na atuação pessoal, respectivamente. Igualmente, 
apontou-se a criação de novos indicadores, conforme a necessidade 
comprovada pelo uso e pelo surgimento de problemas repetitivos na atividade 
de gerenciamento de projetos.  
 Espera-se que a proposta deste trabalho, em conjunto com as ações já 
desenvolvidas pelo escritório de projetos da Câmara dos Deputados, de 
definição de metodologias, de procedimentos e de documentações, sejam 
efetivas na implantação das diretrizes levantadas para a adequação do perfil do 
gerente de projetos para o órgão.   
 Sugere-se como possível tema de trabalho futuro, um estudo visando 
ao detalhamento das competências que compõem a dimensão de atuação 
pessoal. Este detalhamento gerará elementos que enriquecerão o questionário 
utilizado como base para o cálculo do indicador ISP. Com o detalhamento 
desta dimensão, será possível buscar treinamentos mais específicos para 
reciclagem do gerente no campo da atuação pessoal.          
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