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RESUMO 

 

 

Habilidades interpessoais é uma das especializações necessárias ao 

gerenciamento de projetos. O planejamento estratégico da Câmara dos 

Deputados e o do Centro de Informática apontam a tendência para a gestão, 

tais como gestão de projetos, de processos, de pessoas, por exemplo. 

Assim como cada projeto é único, cada pessoa é única, com talentos, mas 

também com necessidade de desenvolvimento de algumas competências e 

habilidades e mudança de atitudes. Este trabalho visa a identificar o perfil 

dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 

Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e 

pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente 

de Projeto. 

 

Palavras-chave : Gerenciamento de Projetos. Competências do Gerente de 
Projeto. Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de 
Projeto (Framework PMCD). 
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ABSTRACT 

 

 

Interpersonal skills is one of the necessary expertise to project management. 

Both strategic planning of the Chamber of Deputies and the Information 

Technology Center, demonstrate a tendency for management, by example, 

such as project management, processes, people. As each project is unique, 

each person is unique, with his or her talents, but also need to develop some 

skills and abilities and attitude change. This work aims to identify the profile 

of project managers at the Information Technology Center of the Chamber of 

Deputies based on the knowledge, performance and personal competencies 

according to the Project Manager Competency Development Framework. 

 

 

Key words : Project Management. Project Manager Competencies. Project 

Manager Competency Development Framework. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos 

(PMI, 2008) e está sendo aplicado em muitas indústrias hoje, da construção e 

sistemas de informação para assistência médica, serviços financeiros, educação e 

treinamento (PMISP). 

As organizações modernas estão descobrindo que a utilização do 

Gerenciamento de Projetos traz muitas vantagens. Clientes esclarecidos exigem 

cada vez mais produtos melhores e serviços mais rápidos. As pressões para 

acompanhar a velocidade do mercado demandam maior eficiência. Gerenciar 

projetos de forma profissional encontrou seu lugar na arena empresarial competitiva 

e global de hoje (PMISP). 

Com esta expansão, as pessoas que dirigem projetos atualmente têm 

diferentes formações profissionais e acadêmicas, e trazem diferentes níveis de 

experiência como praticantes do Gerenciamento de Projetos. Para se prepararem 

para os papéis de gerente de projeto ou de integrante de equipes de projeto, os 

indivíduos devem assimilar uma compreensão básica dos processos e das áreas de 

conhecimento que são comuns a todos os projetos (PMISP). 

Segundo o PMBOK (PMI, 2004), um gerenciamento de projetos eficaz 

exige que a equipe de gerenciamento de projetos entenda e use pelo menos cinco 

áreas de especialização:  

• Conhecimento e habilidades em gerenciamento de projetos; 

• Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação; 

• Entendimento do ambiente do projeto; 

• Conhecimento e habilidades em gerenciamento geral; 

• Habilidades interpessoais. 

A Figura 1 ilustra a relação entre as áreas de especialização. Embora 

possam parecer elementos distintos, elas se sobrepõem e nenhuma delas pode 

existir sozinha, conforme PMBOK (PMI,2004).  
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Figura 1 : Áreas de especialização necessárias à equipe de gerenciamento de projetos (PMI, 

2004) 
 

Além disso, segundo o PMBOK (PMI,2008), o gerenciamento de projetos 

requer que o gerente de projeto tenha as três seguintes características: 

• Conhecimento: refere-se ao que o gerente de projeto sabe sobre 

gerenciamento de projetos; 

• Desempenho. refere-se ao que o gerente de projeto é capaz de realizar 

enquanto aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos; 

• Pessoal: 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 em que 

atinge objetivos e equilibra as restrições do mesmo. 

Observa-se que o gerenciamento de projetos exige da equipe e do 

gerente de projeto competências além do conhecimento em gerenciamento de 

projetos. 

SILVA (2010) apresenta a definição de Parry (1996), que define 

competência como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

correlacionadas, que afetam a maior parte de alguma tarefa, papel ou 

responsabilidade que se reporta ao desempenho da função assumida. 

Durand (1998) corroborando a visão de Parry (1996) resume este 

conceito de competência, conforme Figura 2. 
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Figura 2 : Conceito de Competência (DURAND, 1998) 

 

SILVA (2010) apresenta as seguintes definições de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

Conhecimento é o conjunto de saberes que uma pessoa adquiriu na sua 

formação, nos cursos que realizou ao longo de sua educação formal. 

As habilidades referem-se à capacidade de um indivíduo em 

desempenhar diversas tarefas dentro de uma função. É uma avaliação atual daquilo 

que um indivíduo pode fazer. 

E atitude é o que faz com que as coisas realmente aconteçam, pois de 

nada vale o conhecimento adquirido, sem a capacidade e a vontade imbuída de 

valores. 

A segunda edição do Framework para desenvolvimento de competências 

do gerente de projeto (Project Manager Competency Development Framework – 

PMCDF) provê uma visão geral das habilidades e comportamentos que alguém 

precisaria ter para desenvolver competências como gerente de projeto. As 

competências apresentadas no framework estão relacionadas a três dimensões: de 

conhecimentos, de desempenho e pessoais (PMI, 2007). 

Na maioria das vezes, o desenvolvimento das habilidades e das atitudes 

não compõe a grade curricular da formação acadêmica dos gerentes de projeto. 

A Câmara dos Deputados (CD) adotou o gerenciamento de projetos em 

2009, com o uso de metodologia, treinamento interno em gerenciamento de projetos, 
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criação da estrutura necessária para o gerenciamento de projetos (comitês, 

escritório setorial e corporativo de projetos), aquisição de ferramenta, o que 

proporciona o conjunto mínimo de conhecimentos em Gestão de Projetos. Assim 

como a gestão de projetos, a gestão de processos e a gestão de pessoas, presentes 

nos planejamentos estratégicos da CD e do Centro de Informática (Cenin) apontam 

a tendência da CD para a gestão. 

A fim de suprir esta necessidade, o Cenin promoveu um programa para 

capacitar os analistas de informática em gestão, buscando acrescentar habilidades 

como a gestão de projetos, aspectos comportamentais da organização, processos, 

governança, de modo a ter uma visão sistêmica da organização, independentemente 

das ferramentas adotadas, em vez de investir em capacitação técnica específicas, 

tais como engenharia de software ou segurança da informação, Nos últimos dois 

anos, mais de 60 analistas foram capacitados em governança, em nível de pós-

graduação. 

Em relação à gestão de projetos no Cenin, observam-se a baixa 

maturidade e o baixo índice na adoção da metodologia pelo indicador “Índice de 

adesão às práticas de gerenciamento de projetos” apurado no ano 2010, pelos 

documentos dos projetos publicados ao longo do mesmo ano e pela dificuldade de 

integração das equipes das diversas áreas. 

Assim como cada projeto é único, cada pessoa é única, com talentos, 

mas também com necessidade de desenvolvimento de algumas competências e 

habilidades e mudança de atitudes. Diante do cenário exposto e expectativas, 

pretende-se: 

• Identificar o perfil dos servidores indicados para desempenhar o papel 

de gerentes de projeto no Cenin nos anos de 2010 e 2011. 

• Apontar diretrizes para a elaboração de um plano para o 

desenvolvimento de competências dos gerentes de projetos do Cenin, 

tendo como referência a segunda edição do framework para 

desenvolvimento de competências do gerente de projeto (Project 

Manager Competency Development Framework – PMCDF). 

Para desenvolvimento deste trabalho, pretende-se: 

• Realizar levantamento de referência bibliográfica, legislação, 

normativo, pesquisas e consultas a empresas e institutos 

especializados em gestão de projetos (ex.: PMI, PMCDF); 
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• Estudo em gerenciamento de projetos e gestão de pessoas aplicada ao 

gerenciamento de projetos; 

• Realizar pesquisa com os servidores indicados para desempenhar o 

papel de gerente de projeto no Cenin nos anos de 2010 e 2011; 

• Analisar o resultado da pesquisa e identificar o perfil dos gerentes de 

projetos; 

• Identificar as qualidades e deficiências existentes nas competências 

dos gerentes de projetos do Cenin em relação aos aspectos sugeridos 

no PMCDF e PMBOK. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção são apresentados os principais conceitos sobre o aspecto 

pessoas e projetos em Governança de TI no Cobit (Control Objectives for 

Information and related Technology) e OPM3 (Organization Project Management 

Maturity Model), as competências aplicadas ao gerenciamento de projetos, segundo 

o PMBOK, o framework para desenvolvimento de competências do gerente de 

projeto (PMCD) e os aspectos de governança, estrutura organizacional e 

gerenciamento de projetos no contexto da Câmara dos Deputados e no Centro de 

Informática. 

 

 

2.1 GOVERNANÇA DE TI – COBIT 

 

Para o Cobit (ITGI, 2007), a governança de TI é de responsabilidade dos 

executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura 

organizacional e processos que garantam que a área de TI da organização suporte e 

aprimore os objetivos e as estratégias da organização. As organizações devem 

satisfazer os requisitos de qualidade, guarda e segurança de suas informações, bem 

como de todos seus bens. Os executivos devem também otimizar o uso dos 

recursos de TI disponíveis, incluindo os aplicativos, informações, infra-estrutura e 

pessoas. 

O Cobit (ITGI, 2007) define o processo Gerenciar Projetos como 

estabelecer um programa e uma estrutura de gestão de projeto para o 

gerenciamento de todos os projetos de TI. Essa estrutura deve assegurar a correta 

priorização e a coordenação de todos os projetos. A estrutura deve incluir um plano 

mestre, atribuição de recursos, definição dos resultados a serem entregues, 

aprovação dos usuários, uma divisão por fases de entrega, garantia da qualidade, 

um plano de teste formal e uma revisão pós-implementação para assegurar a gestão 

de risco do projeto e a entrega de valor para o negócio. Esta abordagem reduz o 

risco de custos inesperados e de cancelamentos de projeto, aperfeiçoa a 

comunicação, melhora o envolvimento das áreas de negócio e dos usuários finais, 

assegura o valor e a qualidade dos resultados do projeto e maximiza a contribuição 

para os programas de investimentos em TI. 
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O Cobit (ITGI, 2007) define o processo Gerenciar Recursos Humanos de 

TI como adquirir, manter e motivar uma força de trabalho competente para criar e 

entregar serviços de TI para o negócio. Isso é alcançado seguindo práticas definidas 

e acordadas de recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, promoção e 

desligamento. Esse processo é crítico porque as pessoas são ativos importantes e a 

governança e o ambiente de controle de dados são altamente dependentes da 

motivação e da competência dessas pessoas. 

 

 

2.2 OPM3 

 

Baseado no conceito de projeto “A aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas para as atividades organizacionais e de projetos 

para alcançar os objetivos da organização por meio de projetos” (Linhares Jr., 2006 

apud PMI2003), OPM3 (Organization Project Management Maturity Model) fornecerá 

o meio que as organizações criariam a ligação entre o que é desejado, baseado no 

planejamento estratégico, e a conclusão bem sucedida de projetos, programas e 

portfólio. O principal objetivo da OPM3 é fornecer uma ferramenta que a organização 

possa aplicar para entender o seu nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos, comparando-o com as melhores práticas em gerenciamento de projetos. 

OPM3 inclui também processos de gerenciamento de projetos, mas também aqueles 

processos incluídos nos domínios de gerenciamento de programas e portfólios. Os 

benefícios do OPM3 poderão desenvolver o desempenho da organização, 

fornecendo um meio de: 

• Avaliar a maturidade dos projetos, programas e portfólio atuais da 

organização; 

• Identificar modelos de alto desempenho; 

• Identificar áreas para melhoria; 

• Manter o foco na melhoria contínua do gerenciamento de projetos; 

• Promover a conscientização da gestão de maturidade 

• Medir resultados fornecidos pelo gerenciamento de projetos 

• Facilitar mudança organizacional por meio do desenvolvimento de 

projetos, programas e portfolio; 
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• Vincular o sucesso organizacional ao sucesso do projeto. 

Conhecimento, Avaliação e Melhoria são os três elementos básicos do 

OPM3 (Figura 3). Cada elemento é responsável por um conjunto de práticas, como 

um ciclo de vida dos projetos. O principal objetivo é conduzir à melhoria da 

maturidade em gerenciamento de projetos, a fim de guiar a organização para a 

melhoria contínua por meio das melhores práticas implementadas e do conjunto das 

ações seguintes. 

 

 

Figura 3 : Elementos do OPM3 (Linhares Jr., 2006 apud PMI2003) 
 

Os elementos do OPM3: 

• Conhecimento: esta primeira etapa é responsável por realizar uma 

análise inicial. Preparará a organização através da compreensão da 

base, conceitos, elementos do OPM3 e como trabalhá-los. 

•  Avaliação: esta segunda etapa realizará o diagnóstico organizacional 

por meio das melhores práticas em gerenciamento de projetos, 

apresentando o grau atual de maturidade em gerenciamento de 

projetos da organização. Este elemento fornecerá à organização com 

as quais as melhores práticas e capacidades em gerenciamento de 
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projetos estão sendo usadas com sucesso, e quais não estão, 

comparando com o Modelo OPM3. 

• Melhoria: esta última etapa é responsável pela criação de um plano de 

projeto, descrevendo as melhores práticas que serão implementadas a 

fim de alcançar o próximo nível de maturidade. Após isso, a 

organização realizará novamente a primeira e a segunda etapas, até 

alcançar o nível de maturidade desejado. 

 

 

2.3 AS HABILIDADES DO GERENTE DE PROJETO 

 

Os gerentes de projetos realizam trabalho através da equipe do projeto e 

de outras partes interessadas. Os gerentes de projetos eficazes adquirem um 

balanço de habilidades técnicas, interpessoais e conceituais que os ajudam a 

analisar situações e interagir de forma apropriada. As importantes habilidades 

interpessoais descritas no PMBOK (PMI,2008) são: 

• Liderança; 

• Desenvolvimento da equipe; 

• Motivação; 

• Comunicação; 

• Influência; 

• Processo decisório eficaz; 

• Conhecimento político e cultural; 

• Negociação. 

Liderança , segundo o PMBOK (PMI,2008), envolve a concentração dos 

esforços de um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum habilitando-as a 

trabalhar como uma equipe. Em termos gerais, liderança é a capacidade de executar 

através de outros. Respeito e confiança, ao invés de medo e submissão, são 

elementos chave para uma liderança eficaz. Embora seja importante em todas as 

fases do projeto, liderança eficaz é crítica durante as fases iniciais de um projeto 

quando a ênfase está em comunicar a visão e em motivar e inspirar os participantes 

a alcançar um alto desempenho. 
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Durante todo o projeto, os líderes da equipe do projeto são responsáveis 

pelo estabelecimento e manutenção da visão, da estratégia e das comunicações, 

gerando confiança e desenvolvimento da equipe, influenciando, orientando e 

monitorando e avaliando o desempenho da equipe e do projeto. 

O desenvolvimento da equipe  é o processo de auxiliar um grupo de 

indivíduos (com diversas culturas, expectativas e objetivos individuais), unidos por 

um propósito comum, a trabalhar de modo interdependente entre si, com o líder, 

com as partes interessadas externas e com a organização. O resultado de uma boa 

liderança e de um bom desenvolvimento da equipe é o trabalho em equipe. Embora 

o desenvolvimento da equipe seja essencial no início de um projeto, é um processo 

contínuo. Mudanças num ambiente de projeto são inevitáveis. Um esforço constante 

de desenvolvimento da equipe inclui confiança mútua, trocas de informação de alta 

qualidade, processos decisórios melhores e um controle eficaz (PMI,2008). 

A motivação  em um ambiente de projeto envolve a criação de ambiente 

para atender aos objetivos do projeto enquanto se oferece uma máxima satisfação 

relacionada ao que as pessoas mais prezam. Esses valores podem incluir a 

satisfação no emprego, um trabalho com desafios, um sentimento de realização, 

conquista e crescimento, compensação financeira suficiente e outros prêmios e 

reconhecimento que o indivíduo considere necessários e importantes. O sucesso 

geral do projeto depende do comprometimento da equipe do projeto, que é 

diretamente relacionado com o seu nível de motivação (PMI,2008). 

A comunicação , segundo o PMBOK (PMI,2008) foi identificada como a 

maior razão do sucesso ou fracasso de um projeto. Uma comunicação eficaz é 

essencial dentro da equipe do projeto e entre o gerente de projeto, os membros da 

equipe e todas as partes externas. Abertura na comunicação é um portal para o 

trabalho em equipe e alto desempenho. Ela aprimora as relações entre os membros 

da equipe e traz confiança mútua. 

Para se comunicar de modo eficaz, o gerente de projeto deve estar ciente 

a respeito do estilo de comunicação das outras partes, das questões culturais, 

relacionamentos, personalidades e contexto geral da situação. O conhecimento 

desses fatores leva ao entendimento mútuo e, portanto, à comunicação eficaz. Os 

gerentes de projetos devem identificar os vários canais de comunicação, entender 

qual informação precisa ser fornecida, qual informação precisa ser recebida e quais 

habilidades interpessoais os ajudarão a se comunicar de modo eficaz com as várias 



25 

partes interessadas do projeto. A realização de atividades de desenvolvimento da 

equipe para determinar os estilos de comunicação dos membros da equipe (ex.: 

imperativo, colaborativo, lógico, explorador etc.) permite que os gerentes planejem 

as suas comunicações com a sensibilidade apropriada aos relacionamentos e às 

diferenças culturais. 

Escutar é uma parte importante da comunicação. Técnicas de escuta 

ativa e efetiva fornecem ao usuário uma visão melhor das áreas problemáticas, das 

estratégias de negociação e gerenciamento de conflitos, do processo decisório e da 

resolução de problemas. 

A influência , conforme o PMBOK (PMI,2008), é uma estratégia de dividir 

o poder e confiar nas habilidades interpessoais para fazer com que os outros 

cooperem para o alcance dos objetivos comuns. O uso das seguintes diretrizes pode 

influenciar membros da equipe: 

• Lidere pelo exemplo e cumpra os compromissos; 

• Esclareça como a decisão será tomada; 

• Use um estilo interpessoal flexível, ajuste o estilo ao público-alvo; 

• Use o seu poder com habilidade e cuidado. Pense na colaboração em 

longo prazo. 

Para o processo decisório  existem quatro estilos básicos normalmente 

usados por gerentes de projetos: comando, consulta, consenso e aleatório. Existem 

quatro fatores principais que afetam o estilo da decisão: restrição de tempo, 

confiança, qualidade e aceitação. Os gerentes de projetos podem tomar decisões 

individualmente ou podem envolver a equipe do projeto no processo decisório 

(PMI,2008). 

Quanto ao conhecimento político e cultural , políticas organizacionais 

são inevitáveis em ambientes de projetos devido à diversidade em normas, culturas 

e expectativas das pessoas envolvidas num projeto. O uso habilidoso de política e 

poder ajuda o gerente de projeto a ter êxito. Contrariamente, ignorar ou evitar 

políticas de projetos e o uso inapropriado do poder pode trazer dificuldades no 

gerenciamento de projetos. Cultura no nível comportamental inclui os 

comportamentos e expectativas que ocorrem independentemente da geografia, 

herança étnica ou línguas comuns ou diferentes. A cultura pode ter um impacto na 

velocidade do trabalho, no processo decisório e no impulso de agir sem o 

planejamento adequado. Isso pode gerar conflito e stress em algumas organizações, 
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afetando assim o desempenho dos gerentes de projetos e equipes de projetos 

(PMI,2008). 

A negociação , segundo o PMBOK (PMI,2008), é uma estratégia de 

deliberação com as partes sobre os interesses em comum ou divergentes visando 

ao compromisso de se chegar a um acordo. A negociação é uma parte integral do 

gerenciamento de projetos e, se bem feita, aumenta a probabilidade de um projeto 

com êxito. 

Pfeiffer (Pfeiffer, 2006) também aborda a comunicação e a liderança.  

Sobre comunicação , Pfeiffer (Pfeiffer, 2006) trata os níveis de 

comunicação: nível técnico e nível psicossocial. 

A comunicação em nível técnico refere-se àqueles assuntos que estão 

abertamente em pauta no dia-a-dia do trabalho. É o “conteúdo” do trabalho e trata 

de temas como: recursos, materiais, tarefas, prazos, procedimentos, regras, normas 

etc. – enfim, tudo é tratado em reuniões, oficinas ou conversas individuais sobre o 

trabalho. Também fazem parte deste nível aspectos mais abstratos, mas mesmo 

assim presentes como teorias ou conceitos que embasam o trabalho ou as 

hierarquias estabelecidas e conhecidas na organização. Todos estes aspectos da 

comunicação são “visíveis” e é aparentemente aquilo que move o trabalho coletivo.  

Mas, existe também o nível psicossocial. É o conjunto dos aspectos 

psicológicos e sociais das pessoas que, no contexto do trabalho numa organização 

não parece ter relevância. São aspectos sobre os quais não se costuma falar, pelo 

menos não com todos, e para o trabalho em si não parecem ter importância. Mas 

para os relacionamentos eles têm importância e por vezes predominam. 

O primeiro e talvez o mais significativo seja a questão da confiança. Se 

ela não existir, qualquer cooperação efetiva é prejudicada. Mas, também existem 

outros aspectos sobre os quais não se costuma conversar, mas que podem 

influenciar muito as relações. São eles simpatia/antipatia, estado de espírito, como 

alegria ou tristeza, todos os tipos de afeto, medo de rejeição ou fracasso, 

insegurança por falta de clareza, entre outros. 

Ainda existem aspectos que frequentemente influenciam a comunicação, 

mas não de forma clara, como por exemplo: expectativas com relação ao trabalho ou 

às pessoas, ambição pessoal, status conquistado ou a conquistar, preconceitos, 

crenças ou ideologias. 
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Enfim, há um universo de aspectos psicológicos e sociais que estão 

“submersos” e, portanto, não são visíveis, mas que acabam influenciando as 

relações de trabalho, às vezes até decisivamente. 

Quanto à liderança , Pfeiffer (Pfeiffer, 2006) ressalta que é importante não 

confundir liderança com cargo de chefia ou alguma outra posição formal. A liderança 

está relacionada ao exercício de influência. Na realidade, os membros de uma 

equipe sempre têm características diferentes, personalidades distintas e 

competências e experiências variadas. Portanto, a vantagem da equipe está na 

sinergia que os seus diferentes componentes podem proporcionar quando se 

complementam. E esta complementação precisa ser coordenada, conduzida, 

positivamente influenciada – portanto liderada (Pfeiffer, 2006).  

Se a liderança estiver fundamentada em autoridade, conquistada com a 

demonstração de conhecimento, habilidade e capacidade tanto em relação às 

questões técnicas relevantes quanto às questões humanas, e ainda for 

acompanhada por atitudes éticas, ela tende a ser aceita com relativa facilidade 

(Pfeiffer, 2006). 

 

 

2.4 FRAMEWORK PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DO 

GERENTE DE PROJETO 

 

O framework para desenvolvimento de competências do gerente de 

projeto (Project Manager Competency Development – PMCD) – Segunda edição 

(PMI, 2007) proporciona uma estrutura para a definição, avaliação e 

desenvolvimento de competências do gerente de projeto. O framework define 

dimensões-chave das competências e identifica quais competências impactam, com 

maior probabilidade, o desempenho do gerente de projeto. O grau deste impacto 

sobre o sucesso do projeto pode variar, dependendo de fatores tais como tipos e 

características de projetos ou maturidade e contexto organizacional.  

Segundo o PMI (PMI,2007), o framework PMCD 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 a fornecer evidências sobre competências pessoais e de desempenho 
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identificadas no framework, Com estas evidências é possível avaliar os profissionais, 

identificar deficiências e planejar o desenvolvimento das competências necessárias. 

As competências identificadas pelo framework PMCD têm uma larga 

aplicação. As potenciais diferenças na importância das competências pessoais, 

dados determinados contextos organizacionais ou tipos ou características de 

projetos, devem ser consideradas durante a aplicação do framework PMCD.  

Conforme o framework (PMI,2007), gerentes de projetos competentes 

consistentemente aplicam seus conhecimentos em gerenciamento de projetos e 

suas atitudes pessoais para aumentar a probabilidade da entrega de projetos que 

atendam aos requisitos dos stakeholders. Quando o foco é a entrega do projeto, 

acrescenta-se aos conhecimentos, as suas habilidades, características pessoais e 

atitudes. 

Quando aplicada a gerenciamento de projetos, competência é a 

habilidade demonstrada para realizar atividades dentro do ambiente de projeto que 

conduzem aos resultados esperados baseados nos padrões acordados e definidos 

(PMI,2007). 

A competência do gerente de projeto consiste de três dimensões (Figura 

4), conforme o framework (PMI,2007): 

• Competência em conhecimento do gerente de projeto: o que o gerente 

de projeto conhece sobre a aplicação de processos, ferramentas e 

técnicas para as atividades de gerenciamento de projetos. 

• Competência no desempenho do gerente de projeto: como o gerente 

de projeto aplica o conhecimento em gerenciamento de projetos para 

atender aos requisitos do projeto. 

• Competências pessoais do gerente de projeto: como o gerente de 

projeto se comporta quando realiza atividades dentro do ambiente do 

projeto, suas atitudes e características centrais de sua personalidade. 
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Figura 4 : Visão Gráfica do Framework (CARTWRIGHT e YINGER, 2007) 
 

As três dimensões das competências (conhecimento, desempenho e 

pessoal) podem ser demonstradas de diferentes maneiras (PMI,2007): 

• Competência em conhecimento do gerente de projeto: o que o gerente 

de projeto conhece sobre a aplicação de processos, ferramentas e 

técnicas para as atividades de gerenciamento de projetos. 

• Competência no desempenho do gerente de projeto: pode ser 

demonstrado pela avaliação das ações e resultados relacionados ao 

projeto. 

• Competências pessoais do gerente de projeto: pode ser demonstrada 

pela avaliação do comportamento do gerente de projeto. 

Conforme o framework PMCD (PMI,2007), a Figura 5 ilustra as três 

dimensões para avaliação de gerentes de projetos. Como resultado da avaliação, o 

gerente de projeto entenderá melhor o desenvolvimento da habilidade necessária 

para atingir o reconhecimento como um gerente de projeto competente. 

As bordas externas da figura são a representação conceitual de um 

gerente de projeto totalmente competente. A área sombreada pode representar a 

avaliação individual da competência atual de um gerente de projeto. 

Conhecimento 

Competências de Desempenho 

Iniciação 

Planejamento 

Execução 

Monitoramento e Controle 

Encerramento 

Competências de Desempenho 
 
 

Comunicação 
 
 

Liderança 
 
 

Gerenciamento 
 
 

Habilidades Cognitivas 
 
 

Efetividade 
 
 

Profissionalismo 
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A diferença entre essas duas áreas representa as necessidades de 

desenvolvimento de competências individual do gerente de projeto. 

 

Figura 5 :Dimensões de competência do Framework PMCD (PMI,2007) 
 

Como descrito na Figura 6, as dimensões de competências de 

conhecimento, de desempenho e competências pessoais podem ser usadas como 

base para o desenvolvimento do modelo de avaliação (PMI,2007), sendo 

complementado pelos requisitos organizacionais e requisitos dos resultados 

específicos da área de negócio. O nível atual da realização dessas competências 

define a competência do gerente de projeto. 

 

Figura 6 :Complementando o Framework PMCD (PMI,2007) 
 

Didaticamente, cada dimensão de competência  é dividida em unidades 

de competência , que serão abordadas no detalhamento de cada dimensão. Cada 
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unidade de competência é composta de elementos de competência  que refletem 

as atividades ou os resultados parciais de um gerente de projeto para que ele seja 

considerado como competente. Cada elemento de competência possui critérios de 

desempenho , que descrevem o comportamento ou a ação esperada do gerente em 

relação a cada elemento de competência. Aos critérios de desempenho são 

relacionados alguns tipos de evidência  que são requeridos para demonstrar 

(provar) que uma ação ou comportamento está sendo diretamente executado. 

O framework considera como válidos vários tipos de evidência, tais como: 

uma entrega ou produto, um documento (formal ou não), o feedback de um 

envolvido ou, dependendo do caso, outro resultado tangível ou não.  

A Tabela 1 exemplifica esta estrutura para um elemento de competência 

(PMI, 2007, p. 12, tradução livre). 

Por meio dos critérios de desempenho dos elementos específicos de cada 

unidade de competência é possível avaliar o gerente de projeto 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. 

O propósito do framework PMCD é evidenciar as competências de 

gerenciamento de projetos requeridas dos gerentes de projetos, na maioria dos 

projetos, maior parte do tempo (PMI,2007). 

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 organizacionais e  as necessidades 
do cliente. 

Critérios de performance Tipos de Evid ência  
.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 1 – Competência de Desempenho - Exemplo do desdobramento em Unidade, Elemento, 
Critérios e Evidências. 
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Além de auxiliar na identificação de necessidades de aprimoramento em 

relação às competências dos gerentes de projeto, o framework disponibiliza um 

roteiro para a implementação de um plano de aperfeiçoamento das competências. 

 

2.4.1 Competências de desempenho 

 

As competências de desempenho colocam em prática o conhecimento e 

habilidades que um gerente de projeto possui. É geralmente aceito que há uma 

relação de causa e efeito entre a competência do gerente de projeto e o sucesso do 

projeto. Competência de desempenho é o componente-chave de todas as 

competências do gerente de projeto (PMI,2007). 

O framework PMCD – segunda edição usa o PMBOK Guide 3ª edição e o 

PMP Examination Specification para definir a estrutura das unidades da competência 

de desempenho. As cinco unidades resultantes dos Domínios de Desempenho da 

Examination Specification, como mostrado na Figura 7, são: 

 
Figura 7 :As cinco unidades da Competência de Desempenho (PMI,2007) 

 

• Iniciando um projeto – realiza o trabalho para autorizar e definir o 

escopo preliminar de um novo projeto; 

• Planejando um projeto – realiza o trabalho para definir e amadurecer o 

escopo do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento de projetos e 

identificar e elaborar o cronograma das atividades do projeto; 

• Executando um projeto – realiza o trabalho definido no plano de 

gerenciamento de projetos para realizar os objetivos do projeto 

conforme a declaração de escopo do projeto. 
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• Monitorando e controlando um projeto – realiza o trabalho de comparar 

o desempenho atual com o desempenho planejado, analisar variações, 

avaliar tendências para efeito de melhoria de processos, avaliar 

possíveis alternativas e implementar ações corretivas apropriadas 

quando necessário. 

• Encerrando um projeto – realizar o trabalho para terminar formalmente 

um projeto e transferir o produto completado para operação ou 

encerrar um projeto cancelado. 

Cada unidade de competência é composta de um número de elementos 

requeridos ao gerente de projeto competente, onde cada elemento é descrito como 

um resultado a ser alcançado, conforme Figura 8. 

 

 
Figura 8 :Unidades e Elementos da Competência de Desempenho (PMI,2007) 
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Conforme o framework PMCD (PMI,2007), cada elemento é mais definido 

em termos de critério de desempenho, onde especifica quais são as necessidades 

para demonstrar um desempenho competente. Critérios de desempenho individuais 

podem ser avaliados usando os tipos de evidência definidos. Quando o gerente de 

projeto desempenha as atividades descritas nos critérios de desempenho haverá um 

resultado que fornecerá algum tipo de evidência, que pode incluir entregas, 

documentos e feedback das partes interessadas ou algum outro resultado tangível 

ou intangível. A avaliação requer que alguma forma de evidência seja revisada para 

determinar o grau de conformidade com o critério de desempenho. O framework 

fornece exemplos de tais evidências para cada critério.  

2.4.2 Competência pessoal 

 

Conforme o framework PMCD (PMI,2007), gerenciamento de projetos é 

uma profissão orientada a pessoas. É importante para o gerente de projeto possuir 

habilidades que capacitem uma interação efetiva com os outros. Competência 

pessoal favorece a habilidade do gerente de projeto. 

Melhoria nas competências pessoais aumenta as habilidades do gerente 

de projeto para usar efetivamente o conhecimento e as competências de 

desempenho nos projetos.  

O framework PMCD (PMI,2007) agrupa as competências pessoais em 

seis unidades: 

• Comunicação: eficaz troca de informações precisas, adequadas e 

relevantes com as partes interessadas; 

• Liderança: guia, inspira e motiva membros de equipe e outras partes 

interessadas para gerenciar e superar problemas para efetivamente 

alcançar objetivos dos projetos; 

• Gerenciamento: administrar efetivamente o projeto através da entrega 

e uso de recursos humanos, financeiros, materiais, intelectuais e 

intangíveis; 

• Habilidades cognitivas: aplicar uma apropriada profundidade de 

percepção, discernimento e julgamento para dirigir efetivamente um 

projeto em um ambiente de mudança e evolução; 
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• Efetividade: produzir os resultados desejados pelo uso apropriado de 

recursos, ferramentas e técnicas em todas as atividades de 

gerenciamento de projetos; 

• Profissionalismo: conformidade com o comportamento ético governado 

pela responsabilidade, respeito, justiça e honestidade na prática de 

gerenciamento de projetos. 

Há elementos dentro de cada competência pessoal que se sobrepõe ou 

são muito semelhantes a outras competências. Além disso, há capacidades 

individuais que estarão fora das competências pessoais do gerente de projeto 

definidas anteriormente. A Figura 9 a seguir mostra este relacionamento: 

 

Figura 9 : Competências Pessoais (PMI, 2007) 
 

No framework PMCD (PMI,2007), cada unidade é composta de vários 

elementos de competência considerados necessários para o indivíduo ter 

Competências pessoais. Critérios de desempenho descrevem as atitudes que 

mostram cada elemento de competência. Enquanto é geralmente difícil mostrar 

provas objetivas dos comportamentos humanos, os tipos de evidência fornecem 

exemplos que poderiam refletir o alcance de determinados critérios de desempenho. 
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Figura 10 : Unidades e elementos de Competências Pessoais (PMI, 2007) 
 

Alguns exemplos de evidência são os documentos do projeto, enquanto 

outros são observações dos comportamentos pessoais documentadas pelas partes 

interessadas e pelos membros de equipe. Há exemplos onde algumas das 

evidências podem ser aplicadas a mais de um critério de desempenho: a duplicação 

de evidência é deliberada, dado que o comportamento pode variar de uma unidade 

para outra, enquanto o tipo de evidência usada para demonstrar pode ser o mesmo.  

A Figura 10 resume todas as unidades de competências pessoais com os 

elementos que suportam os elementos dentro de cada unidade. 
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2.4.3 Desenvolvendo as competências do gerente de p rojeto 

 

As competências de desempenho e competências pessoais podem ser 

usadas para facilitar o desenvolvimento das competências do gerente de projeto. O 

processo recomendado baseia-se no desenvolvimento contínuo das competências 

dos gerentes de projeto. 

 
Figura 11: Processo de desenvolvimento de competências (PMI, 2007). 

 

Este processo pode ser utilizado por gerentes de projeto ou organizações 

para avaliar o desempenho na gestão de projeto com o objetivo de melhoria 

contínua das competências. O processo não deve ser usado em um único ciclo para 

identificar as competências ou para certificar o gerente de projeto. O processo deve 

ser usado periodicamente para avaliar e melhorar as competências em 

gerenciamento de projetos. 

O Passo 1 do processo de desenvolvimento de competências é avaliar a 

competência do gerente de projeto, tendo como linha de base o framework PMCD, 

aplicável à maioria dos gerentes de projeto, independentemente da natureza, tipo, 

tamanho ou complexidade do projeto. O propósito dessa etapa é identificar quais as 

competências que atendem aos critérios do framework e quais necessitam de 

desenvolvimento, por meio de evidências. As evidências são os sinais externos, algo 

que forneça provas, que podem ser fornecidas pelo gerente de projeto, pares da 

gestão de projetos, partes interessadas do projeto, incluindo gerentes funcionais, 

membros de equipe, clientes e alta direção.  

No Passo 2, o plano de desenvolvimento de competências é preparado à 

luz dos resultados obtidos no Passo 1. O plano prescreve atividades para serem 

empreendidas pelo gerente de projeto que são necessárias para alcançar as 

competências requeridas. Neste passo, pode ser necessário adotar alguma ação 

corretiva imediata, mas o plano deve priorizar também o tratamento de aspectos 

mais críticos para o gerente de projeto ou para a organização. Além dessas 
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questões, o plano deve estabelecer um cronograma realista para o plano e as 

formas de promover o desenvolvimento das competências. 

Dentre as formas de desenvolver as competências, o framework PMCD 

sugere as seguintes abordagens: Tutoria, Coaching, Peer-to-peer, Role Playing, On-

the-job training, Treinamento em grupo, Treinamento In-House, CBT (Computer-

Based Training), Treinamento Oficial, Educação pública e Eventos, Congressos, 

Conferências. 

O passo 3 consiste na execução das atividades relacionadas no passo 2. 

A execução considera a prioridade e a necessidade da organização e dos projetos 

em andamento. O desenvolvimento das atividades deve ser monitorado e 

acompanhado contra o plano de desenvolvimento. 

O processo é então repetido conforme a competência global do gerente 

de projeto é desenvolvida. 

 

 

2.5 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.5.1 A Câmara dos Deputados 

 

A Câmara dos Deputados é a Casa em que tem início o trâmite da maioria 

das proposições legislativas. Órgão de representação mais imediata do povo 

centraliza muitos dos maiores debates e decisões de importância nacional. 

Atualmente a Câmara Federal é composta por 513 deputados. A Mesa Diretora tem 

por atribuição dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. 

É um órgão colegiado, integrado por sete Deputados eleitos entre os próprios 

Parlamentares da Casa. A estrutura funcional da Câmara dos Deputados (Figura 12) 

é composta pela Secretaria-Geral da Mesa e pela Diretoria-Geral. Compete à 

Secretaria-Geral da Mesa (SGM) assessorar a Mesa em todos os trabalhos 

legislativos e a Presidência no desempenho de suas atribuições regimentais e 

constitucionais. A Diretoria-Geral cuida do planejamento, da coordenação e do 

controle das atividades administrativas da Casa, e é auxiliada por outras três 

Diretorias: a Administrativa, a de Recursos Humanos e a Legislativa. O Centro de 

Informática está subordinado à Diretoria Administrativa. 
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Figura 12 : Organograma da Câmara dos Deputados 

 

 
Figura 13 : Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados 

 

A administração, entre 2006 e 2008, promoveu a implantação de um 

modelo de gestão estratégica, com base na metodologia Balanced Scorecard (BSC), 

ou Painel Balanceado de Indicadores. No mapa do planejamento estratégico (Figura 
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13) foram elencados objetivos estratégicos, metas foram estabelecidas e indicadores 

foram apontados com a finalidade de orientar os esforços da Casa para a obtenção 

de resultados. Além disso, programas e projetos estratégicos foram priorizados para 

serem desenvolvidos e implantados. 

 

 

2.5.2 O Centro de Informática 

 

Criado pelo Projeto de Resolução nº 16, de 1997, o Centro de Informática 

da Câmara dos Deputados (Cenin) é órgão gestor dos recursos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação da Câmara dos Deputados. O Centro é responsável pelo 

provimento, manutenção e suporte dos serviços de TI utilizados na Casa. 

O Cenin está alinhado à missão da estrutura de apoio técnico-

administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados: “Dar suporte à atividade 

parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, 

aperfeiçoamento e transparência”. Portanto, o Cenin está focado em atender às 

necessidades de informatização dos processos críticos da Câmara, mediante a 

utilização de recursos de tecnologia da informação e comunicação, para 

proporcionar à Casa  as melhores condições para o desempenho de suas funções 

constitucionais. O Cenin está estruturado atualmente em seis coordenações, as 

quais correspondem às seis principais macrofunções que são de responsabilidade 

do órgão, conforme Tabela 2. 

 

MACROFUNÇÕES DE TIC NO CENIN 

Macrofu nção  Coordenação  Principais produtos  

Soluções de TIC CESAN – Engenharia 
de Sistemas e Análise 

de Negócio 

Concepção, implantação e manutenção de sistemas 
de informação, que podem ser adquiridos ou fruto de 
desenvolvimento interno; gestão do modelo de 
dados corporativo e gestão do processo de 
desenvolvimento de sistemas. 

Serviços de 
Infraestrutura de 

TIC 

CAINF – Administração 
de Infraestrutura de 

TIC 

Provimento de serviços de infraestrutura de TIC, 
tendo em vista o desempenho dos aplicativos, a 
disponibilidade dos serviços e a segurança da 
informação. 
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MACROFUNÇÕES DE TIC NO CENIN 

Macrofu nção  Coordenação  Principais produtos  

Relacionamento 
com o cliente 

COREL – 
Relacionamento com o 

Cliente 

Identificação e gestão das demandas de TIC da 
organização, registro centralizado das solicitações, 
atendimento técnico para solução de problemas 
técnicos de hardware ou software, solicitação de 
recursos de TIC e orientação aos usuários dos 
serviços de TIC. 

Disseminação CODIS – Disseminação 
de Informações 

Desenvolvimento dos Portais da Câmara dos 
Deputados no âmbito da intranet e internet. 

Sistema 
eletrônico de 

votação 

COSEV – Sistema 
Eletrônico de Votação 

Gestão, operação e evolução do Sistema Eletrônico 
de Votação, incluindo hardware e software. 

Planejamento e 
Gestão de TIC 

COGES – 
Planejamento e Gestão 

de TIC 

Planejamento estratégico, planejamento operacional 
e acompanhamento das ações de TIC sob 
responsabilidade do Cenin, mecanismos de 
governança de TIC, gestão do portfólio de projetos, 
gestão de processos e serviços de TIC, gestão de 
processos licitatórios de TIC e da fiscalização de 
contratos no âmbito do Cenin, normatização relativa 
à TIC, segurança da informação, conformidade com 
a legislação e normas, comunicação interna e 
externa.  

Tabela 2 – Estrutura organizacional do Centro de Informática 
 

 

2.5.3 Assessoria de Projetos e Gestão 

 

A Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) atua como articuladora no 

plano multidisciplinar, quando o assunto envolve projetos com a participação de 

diversos órgãos da Casa (APROGE,2011). Através do Núcleo de Gestão de 

Projetos, Programas, e Portfólios, a Aproge:  

• Presta assessoria técnica e metodológica sobre gestão de projetos, 

programas e portfólios; 

• Acompanha programas e projetos corporativos; 

• Cria e acompanha indicadores de desempenho de projetos, programas 

e portfólios; 

• Assessora o Comitê de Gestão Estratégica quanto ao 

acompanhamento de dos programas e projetos estratégicos 

corporativos; 
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• Implanta, mantém e dissemina o uso de metodologias e soluções 

tecnológicas de gestão de projetos, programas e portfólios. 

Além disso, o gerenciamento de projetos faz parte dos 12 projetos e 

programas considerados estruturantes para promover o salto qualitativo da gestão 

estratégica da Câmara dos Deputados. Os projetos e programas estruturantes são 

aqueles que impactaram maior número de objetivos do mapa corporativo. A maioria 

desses programas e projetos está nas perspectivas de base do mapa ("Pessoas e 

Tecnologia" e "Processos Internos"), justamente por se tratar do primeiro ciclo de 

gestão da Casa (PROJETOS, 2011). 

O projeto Gestão de Projetos tem por objetivo a implementação da 

metodologia de gerenciamento de projetos, envolvendo capacitação de pessoas e 

tecnologias de ponta, para garantir efetividade das ações administrativas e promover 

a gestão estratégica (PROJETOS, 2011). 

 

 

2.5.4 Escritórios de Gestão Estratégica 

 

A Portaria nº 233/2009 define o papel do Escritório Corporativo de Gestão 

Estratégica – ECGE e do Escritório Setorial de Gestão Estratégica – ESGE, os quais 

possuem atribuições referentes à gestão de projetos (Portaria233, 2009). 

O ECGE é um núcleo integrante da Assessoria de Projetos e Gestão – 

Aproge e tem como objetivo principal prestar serviços de assessoramento e 

consultoria à Diretoria-Geral e ao Comitê de Gestão Estratégica no processo de 

gestão estratégica da Câmara dos Deputados. 

Cabe ao ECGE, no que se refere à gestão de projetos: 

• Garantir a permanente adaptação das metodologias de gestão de 

projetos e de processos às necessidades organizacionais; 

• Definir os modelos de gestão de projetos e de processos a serem 

adotados pela Câmara dos Deputados e zelar pela sua implementação; 

• Coordenar o processo de atualização do Mapa Estratégico Corporativo 

e dos Mapas Estratégicos Setoriais, zelando pela harmonia e 

complementaridade dos objetivos, programas, projetos estratégicos 

corporativos e setoriais e processos estratégicos; 
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• Avaliar o alinhamento estratégico do escopo dos programas e projetos 

estratégicos corporativos e eventuais mudanças propostas; 

• Promover, junto com os ESGEs, a gestão de programas, de projetos e 

de processos na Câmara dos Deputados, por meio da troca de 

experiências e da evolução contínua das metodologias, dos padrões e 

dos procedimentos, com base nas melhores práticas; 

• Prestar assessoramento técnico aos ESGEs, aos gerentes de 

programas e projetos e aos responsáveis por processos de áreas que 

não contém escritórios próprios; 

• Monitorar o desenvolvimento dos programas e projetos estratégicos 

corporativos e o gerenciamento dos processos estratégicos, por meio 

de indicadores de desempenho; 

• Oferecer ferramentas automatizadas e customizadas para a gestão de 

projetos e de processos na Câmara dos Deputados; 

• Organizar informações e realizar análises sobre o andamento dos 

objetivos, programas e projetos estratégicos corporativos e sobvre o 

desempenho dos processos estratégicos a fim de subsidiar as 

Reuniões de Avaliação Estratégicas – RAEs Corporativas, bem como 

as ações do CGE. 

Os ESGEs são núcleos integrantes das Diretorias ou Secretarias e têm 

por objetivo principal a prestação de serviços de assessoramento e consultoria à 

Diretoria ou à Secretaria e ao Comitê Setorial de Gestão a que estiver vinculado, 

relativamente aos programas, projetos e processos estratégicos ali desenvolvidos e 

gerenciados. 

São atribuições de cada ESGE, no que se refere à gestão de projetos: 

• Relativamente ao Comitê Setorial de Gestão Estratégica ao qual está 

vinculado, apresentar, nas RAEs Setoriais, os demonstrativos de 

indicadores de resultado dos objetivos e de desempenho dos 

programas, projetos e processos estratégicos setoriais. 

• Zelar pela implantação das metodologias de gestão estratégica, gestão 

de projetos e de processos da Câmara dos Deputados, a partir das 

orientações emanadas do ECGE; 
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• Coordenar o processo de atualização do Mapa Estratégico da Diretoria 

ou Secretaria a que estiver vinculado, de acordo com as orientações 

emanadas do ECGE, zelando pela harmonia e complementaridade dos 

objetivos, programas, projetos e processos estratégicos setoriais; 

• Avaliar propostas de formalização de programas e projetos 

estratégicos corporativos a serem encaminhadas ao CGE por seus 

integrantes; 

• Avaliar o alinhamento estratégico do escopo dos programas e projetos 

estratégicos setoriais e de eventuais mudanças a eles propostas; 

• Promover, junto com o ECGE, a gestão de projetos e de processos na 

Câmara dos Deputados, por meio da troca de experiências e evolução 

contínua das metodologias, dos padrões e dos procedimentos, com 

base nas melhores práticas; 

• Prestar assessoramento técnico aos gerentes de programas e de 

projetos e aos responsáveis por processos de sua respectiva ares; 

• Monitorar o desenvolvimento dos programas e projetos estratégicos 

setoriais por meio de indicadores de desempenho; 

• Organizar informações e realizar análises sobre o andamento dos 

objetivos, programas e projetos estratégicos corporativos e sobre o 

desempenho dos processos estratégicos sob responsabilidade de sua 

área, para subsidiar as Reuniões de Avaliação Estratégicas Setoriais – 

RAEs Setoriais, bem como as ações do CSGs. 

 

 

2.5.5 Metodologia de gestão de projetos  

 

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

investindo fortemente na profissionalização de seus processos de gestão. O alcance 

dos objetivos delineados no Mapa Estratégico Corporativo depende, em grande 

medida, do desenvolvimento de projetos e programas que permitam a Casa 

alavancar resultados. 

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

Gestão (Aproge), se empenhou na elaboração de uma metodologia de 
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gerenciamento de projetos, cujo objetivo é fornecer técnicas que ajudem o gerente e 

a equipe a obter os resultados esperados em um projeto, integrando e otimizando 

variáveis importantes: prazo, escopo, recursos e pessoas. 

A adoção de uma metodologia de gerenciamento de projetos favorece o 

desenvolvimento e a capacitação gerencial, padroniza processos de trabalho, 

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

o comprometimento dos envolvidos com o êxito dos resultados. 

A Metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados é 

baseada no conjunto de conhecimentos e melhores práticas elaborado pelo Project 

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

Deputados - Guia de Referência, conforme Tabela 3 (METODOLOGIA, 2011). 

 

Fase Descrição 

1 - Iniciação 

A fase de Iniciação (concepção) de um projeto consiste na identificação de 
demandas e levantamento de informações que possibilitem a sistematização 
de um problema, oportunidade ou necessidade de negócio na organização. 
São definidos os resultados esperados, as metas, os produtos e os recursos 
necessários em termos gerais, considerando as expectativas e os requisitos 
dos clientes e, ainda, as ponderações das partes envolvidas. Tais aspectos 
possibilitam esclarecer e demarcar o escopo do projeto. 

2 - Planejamento     

Nesta etapa são identificadas e selecionadas as melhores estratégias de 
abordagem para cumprir o escopo definido na fase de Iniciação. No 
Planejamento são previstas e detalhadas todas as atividades necessárias 
para levar a bom termo o projeto. Inclui, ainda, a elaboração de cronogramas, 
alocação de recursos e estimativa de custos. Todas essas informações 
comporão o plano do projeto, preparado de modo a se obter a aprovação, em 
instância superior, para a etapa seguinte: execução do projeto. 

3 - Controle da 
Execução 

A fase de Controle da Execução é o momento de sair do papel e ir para a 
prática. O objetivo desta etapa é cumprir todas as atividades planejadas de 
maneira a atingir os objetivos propostos e a consecução dos produtos e 
entregas previstos. Caracteriza-se  por um sinérgico trabalho em equipe, 
focado no cumprimento de prazos, metas, qualidade das entregas, etc. É 
nesta etapa que o gerente monitora e controla as atividades programadas e 
realiza as correções no curso do projeto, o que lhe exige, também, um 
esforço para manter uma comunicação efetiva com os membros da equipe e 
demais envolvidos no projeto.  

4 - Encerramento 
Esta etapa consiste na documentação dos resultados e lições aprendidas do 
projeto e na formalização da aceitação do produto pelo patrocinador e 
cliente.  

Tabela 3 – Metodologia de Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados 
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2.5.6 Papel do gerente de projeto 

 

A Portaria nº 233/2009 define o papel do gerente de programa, do gerente 

de projeto e do patrocinador de programa e projeto (Portaria233, 2009). Cabe ao 

gerente de projeto conduzir as atividades e os processos relativos ao gerenciamento 

dos projetos sob sua responsabilidade. O exercício da gerência de projetos 

obedecerá à metodologia de gestão de projetos adotada pela Câmara dos 

Deputados. Os gerentes de projetos serão escolhidos entre os servidores efetivos da 

Câmara dos Deputados, por indicação dos respectivos patrocinadores para 

exercerem a função, preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva. A 

aprovação de servidor indicado para a função de gerente de projeto estratégico 

corporativo e de gerente de projeto estratégico setorial caberá, respectivamente, ao 

Comitê de Gestão Estratégica e ao correspondente Comitê Setorial de Gestão. 

A portaria define como atribuições dos gerentes de projeto: 

• Ajustar expectativas com as áreas interessadas e demais partes 

envolvidas no projeto; 

• Elaborar o plano de gerenciamento do projeto; 

• Definir os recursos materiais e humanos, as contratações e os 

treinamentos necessários à realização do projeto; 

• Negociar, com o apoio dos patrocinadores, a cessão de servidores 

para compor a equipe; 

• Demandar, junto aos setores competentes, as providências e os 

materiais necessários à realização dos trabalhos, de acordo com o 

planejado; 

• Controlar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos adotando a 

metodologia e as ferramentas próprias para a gestão de projetos 

definida pelo Escritório Corporativa de Gestão de Projetos; 

• Gerenciar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos à 

disposição do projeto; 

• Controlar a execução dos serviços contratados de terceiros; 

• Atestar compras e prestações de serviços de acordo com as 

especificações negociadas e a legislação pertinente; 
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• Identificar os processos administrativos relacionados ao projeto com o 

selo criado por portaria do Diretor-Geral; 

• Acompanhar o andamento dos processos administrativos relacionados 

ao projeto, de modo a garantir a celeridade de sua tramitação; 

• Atuar com vistas a promover o trabalho conjunto das áreas 

administrativas responsáveis pela análise dos processos 

administrativos, de modo a garantir sua correta instrução, a celeridade 

e a eficácia dos resultados esperados; 

• Garantir a divulgação do projeto, de seus produtos e resultados; 

• Prestar contas ao patrocinador, mediante relatório de situação, em 

conformidade com a metodologia de gestão de projetos; 

• Propor ajustes no planejamento e execução do projeto; 

• Entregar diretamente ao patrocinador os produtos do projeto; 

• Encerrar o projeto, elaborando relatório e organizando a 

documentação. 

Os requisitos para o exercício da função de gerente de projeto são: 

• Capacidade de gerenciamento de recursos humanos, financeiros, 

materiais e tecnológicos; 

• Habilidade de buscar permanentemente a inovação e o 

aperfeiçoamento da gestão do projeto; 

• Capacidade de gerenciar as restrições que possam influenciar o 

desempenho do projeto; 

• Capacidade de planejamento; 

• Habilidade de negociação; 

• Conhecimento da estrutura funcional da Câmara dos Deputados; 

• Conhecimento das normas que regem o funcionamento da Câmara dos 

Deputados; 

• Conhecimento da metodologia de gestão de projetos adotada pela 

Câmara dos Deputados. 
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2.5.7 Gestão de projetos no Cenin 

 

Apresentado no Planejamento Estratégico 2010 – 2013 como um de seus 

objetivos estratégicos, o Centro de Informática (Cenin) vem adotando o 

gerenciamento de projetos para a realização dos projetos de tecnologia de 

informação e comunicação. 

São tratados como projetos corporativos, os projetos com: 

• Forte alinhamento estratégico; 

• Mudanças normativas; 

• Obsolescência tecnológica; 

• Deliberados pela Reunião de Avaliação Estratégica. 

Os projetos setoriais têm prioridade inferior aos projetos corporativos. A 

seleção dos projetos setoriais depende da capacidade produtiva do Cenin. A 

priorização dos projetos selecionados (corporativos e setoriais) é realizada por meio 

de matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). 

Em 2010, foram 157 projetos em andamento no Cenin, atribuídos a 72 

gerentes de projetos. 

Em 2011, há 120 projetos no portfólio do Cenin, dentre os 206 

demandados. Tais projetos estão atribuídos a 62 gerentes de projetos.  

A fim de promover a cultura em gerenciamento de projetos na Câmara 

dos Deputados, a Assessoria de Gestão Estratégica dispõe regularmente os cursos 

de Gerenciamento de Projetos, e o Cenin incentiva a participação dos seus 

servidores, realizado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 

(Cefor), cujos instrutores são servidores da própria Câmara dos Deputados, sem, no 

entanto, torná-los pré-requisitos para que o servidor assuma o papel de gerente de 

projeto. 

Os cursos de Gerenciamento de Projetos ofertados são Módulo I – 

Introdução à Gestão de Projetos na Câmara dos Deputados, Módulo II – Aprenda a 

usar o MS-Project, e ambiente corporativo PWA (Project Web Access). 

O módulo I tem por objetivo contextualizar a Gestão de Projetos na Casa, 

no âmbito da Gestão Estratégica, e introduzir a metodologia adotada, as habilidades 

e papel do gerente de projetos. Estão previstos alguns exercícios com base na 

metodologia, passando pelas fases de iniciação e planejamento do projeto. 
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O módulo II tem por objetivo ensinar o uso do MS Project Professional, 

baseado nos exercícios do Módulo I (Termos de Abertura, Declaração de Escopo e 

EAP) e desenvolver o cronograma e o gerenciamento de recursos na ferramenta.  

O ambiente corporativo (ferramenta PWA) tem por objetivo ensinar o uso 

dos recursos da ferramenta PWA para facilitar a gestão de projetos. 

Em 2010, 14 servidores do Cenin foram capacitados nos cursos de 

gerenciamento de projetos Módulo I e Módulo II, 19 servidores apenas no Módulo I e 

5 servidores apenas no Módulo II. Em 2011, 5 servidores foram capacitados no 

Módulo I e 37, no ambiente corporativo (ferramenta PWA). Se observada, a 

quantidade de servidores capacitados nestes cursos em relação à quantidade de 

gerentes de projetos indicados, a participação nos cursos é baixa. 

Porém, pela baixa participação nos cursos de gerenciamento de projetos, 

pelo baixo índice na adoção da metodologia no indicador “Índice de adesão às 

práticas de gerenciamento de projetos” apurado no ano 2010, pelos documentos dos 

projetos publicados ao longo do mesmo ano e pela dificuldade de integração das 

equipes das diversas áreas, observam-se a baixa maturidade e o baixo índice na 

adoção da metodologia. 

Portanto, pode-se inferir a atenção da Casa quanto ao conhecimento em 

gerenciamento de projetos, pelo desenvolvimento do curso de capacitação em 

gerenciamento de projetos (módulo I e módulo II), e às atitudes desejáveis do 

gerente de projeto, nos requisitos e atribuições definidas na Portaria nº233/2009. 

Porém, não se observou qualquer abordagem sobre o desenvolvimento das 

competências de desempenho e competências pessoais.  

Devido o framework PMCD considerar que o gerente de projeto já possua 

conhecimento em gerenciamento de projetos, a pesquisa irá abordar a dimensão 

Competência de conhecimento em gerenciamento de projetos e não irá detalhar os 

critérios de desempenho e os tipos de evidência das dimensões Competências de 

Desempenho e Competências Pessoais. Também não foram considerados na 

pesquisa fatores como a estrutura funcional da organização, avaliação da atuação 

dos gerentes funcionais em relação ao incentivo à gestão de projetos, tipo, 

complexidade, duração, critérios de seleção da equipe e característica dos projetos.  

Portanto, se considera apenas como uma primeira abordagem, por ainda 

ser insuficiente para atender ao Passo 1 – Avaliar desempenho, do processo de 

desenvolvimento de competências do framework PMCD. 
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Como a característica do gerente de projeto não se limita ao 

conhecimento e incluem também habilidades e atitudes, este trabalho tem por 

objetivo identificar as qualidades e deficiências dos servidores do Cenin, que foram 

designados para desempenhar o papel de gerente de projeto quanto às dimensões 

de competência de conhecimento, de desempenho e pessoais sugeridas no 

framework PMCD. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para a classificação desta pesquisa, toma-se como base as 

taxionomomias apresentadas por Vergara (Vergara, 2000), sendo respectivamente 

divididas quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e 

quantitativa survey, para verificar “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de 

Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de 

conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de 

competências do gerente de projeto”. 

Quanto aos meios, a pesquisa será de campo, por meio de questionários. 

 

 

3.2 AMOSTRA OU PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Nos anos de 2010 e 2011, 89 servidores do Centro de Informática (Cenin) 

foram designados para o papel de gerente de projeto nos anos de 2010 e 2011. 

A pesquisa foi aplicada aos 84 servidores, que continuam lotados no 

Cenin, dos quais obteve-se 24 questionários válidos. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO 

 

O questionário aplicado é composto de 14 questões fechadas e de 

múltipla escolha e um espaço aberto para comentário sobre a pesquisa aos gerentes 

de projetos do Cenin sobre formação acadêmica, carreira, e experiência, 

capacitação, competências de conhecimento, de desempenho e pessoais em 

gerenciamento de projetos. 
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3.4 PROCEDIMENTO 

 

O questionário foi publicado no ambiente compartilhado Googledocs e o 

convite enviado aos e-mails institucionais dos participantes, no período de 11 a 

18/10/2011. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta pesquisa, foram analisadas as características do gerente de projeto 

do Centro de Informática, quanto à formação e carreira; o nível de conhecimento 

sobre gerenciamento de projetos; a percepção do gerente de projeto quanto às 

competências de desempenho e competências pessoais. 

Os dados quantitativos, originários de perguntas objetivas, tiveram uma 

planilha Excel como entrada de dados. Os gráficos foram gerados no programa 

Excel. 

O espaço reservado para comentários, quando preenchido pelo 

entrevistado, será analisado e comparado com as questões objetivas.  

 

 

3.5.1 Análise do questionário dos participantes 

 

O questionário (APÊNDICE A) é composto por 14 questões e um campo 

aberto de comentários sobre a pesquisa, distribuídas em 5 blocos denominados: 

“Sobre você”, “Você e a gestão de projetos”, “Competências em conhecimento” , 

“Competências de desempenho” e “Competências Pessoais”. 

 

 

3.5.2 Sobre você 

 

Este primeiro bloco do questionário tem por objetivo identificar o perfil do 

participante quanto à formação e carreira gerencial. 

A análise das respostas será apresentada ao final deste bloco.  
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Dentre os respondentes, 54% pertencem à faixa etária até 40 anos idade, 

sendo predominante a de 36 a 40 anos (46%)(APÊNDICE A, Pergunta 01). 

 
Tabela 4  – Distribuição por faixa etária dos entrevistados na pesquisa “O perfil dos gerentes de 
projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de 
conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

FAIXA ETÁRIA  Nº DE ENTREVISTADOS % 

Até 35 anos 0 0% 

de 31 a 35 anos 2 8% 

de 36 a 40 anos 11 46% 

de 41 a 45 anos 5 21% 

de 46 a 50 anos 3 13% 

de 51 a 55 anos 3 13% 

Acima de 55 anos 0 0% 

TOTAL 24 101 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 
Gráfico 1 – Distribuição por faixa etária na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e 
pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 
18/10/2011. 
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Os respondentes são predominantemente do sexo masculino (88%) 

(APÊNDICE A, Pergunta 02). 

 

Tabela 5  – Distribuição por sexo dos entrevistados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do 
Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, 
desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de 
Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

SEXO Nº DE ENTREVISTADOS % 

Feminino 3 13% 

Masculino 21 88% 

TOTAL 24 101 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 2  – Distribuição por sexo na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e 
pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 
18/10/2011. 
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Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Desejava-se que o entrevistado respondesse a sua maior titulação. A 

formação acadêmica predominante dos entrevistados é a pós-graduação (58%), 

seguida do Mestrado (29%) (APÊNDICE A, Pergunta 03). 
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Tabela 6  – Distribuição por formação acadêmica dos entrevistados na pesquisa “O perfil dos gerentes 
de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de 
conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  Nº DE ENTREVISTADOS % 

Ensino Médio 0 0% 

Graduação 3 13% 

Pós-Graduação/MBA 14 58% 

Mestrado 7 29% 

Doutorado 0 0% 

Pós-Doutorado 0 0% 

TOTAL 24 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 3  – Distribuição por formação acadêmica na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do 
Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, 
desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de 
Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
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Em relação à ocupação de cargo de gerência funcional, 92% dos 

respondentes já desempenharam este papel. (APÊNDICE A, Pergunta 04).  
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Tabela 7  – Distribuição por ocupação de cargo de gerência funcional ao longo da carreira dos 
entrevistados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

OCUPAÇÃO DE CARGO DE 
GERÊNCIA FUNCIONAL AO 

LONGO DA CARREIRA 

Nº DE ENTREVISTADOS % 

Não 2 8% 

Sim 22 92% 

TOTAL 24 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Gráfico 4  – Distribuição por ocupação de cargo de gerência funcional ao longo da carreira na 
pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
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 Fonte: Pesquisa de Campo 
 

Em relação ao tempo que trabalham na Câmara dos Deputados, os 

gerentes de projeto permeiam as faixas de 1 a 15 anos, sendo que 38% possuem 

até 5 anos,  38% entre 5 e 10 anos e 25% entre 11 e 15 anos (APÊNDICE A, 

Pergunta 05). 
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Tabela 8  – Distribuição por tempo de trabalho na Câmara dos Deputados dos entrevistados na 
pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

TEMPO DE TRABALHO NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nº DE ENTREVISTADOS % 

Até 1 ano 0 0% 

1 – 2 anos 4 17% 

2 – 5 anos 5 21% 

5 – 10 anos 9 38% 

11 – 15 anos 6 25% 

15 – 20 anos 0 0% 

Acima de 20 anos 0 0% 

TOTAL 24 101 

 

Gráfico 5  – Distribuição por tempo de trabalho na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos 
gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências 
de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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SILVA (2010) apresenta a definição de Parry (1996), que define 

competência como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

correlacionadas, que afetam a maior parte de alguma tarefa, papel ou 
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responsabilidade que se reporta ao desempenho da função assumida. Sendo 

conhecimento o conjunto de saberes que uma pessoa adquiriu na sua formação, nos 

cursos que realizou ao longo de sua educação formal (SILVA, 2010), considera-se 

elevado o aspecto conhecimento dos gerentes de projeto, por 87% possuírem título 

de Pós-graduação/MBA ou Mestrado, influenciando positivamente na competência.  

Observa-se elevado o perfil gerencial dos gerentes de projeto, pois 92% 

já atuaram como gerente funcional ao longo da carreira. Segundo o PMBOK (PMI, 

2004), o conhecimento e habilidades em gerenciamento geral favorecem o 

gerenciamento de projetos eficaz. Porém, Pfeiffer (Pfeiffer, 2006) ressalta que é 

importante não confundir liderança com cargo de chefia ou alguma outra posição 

formal. A liderança está relacionada ao exercício de influência.  

Ao considerar a Câmara dos Deputados como o ambiente dos projetos e 

a área de aplicação dos projetos, com conhecimento da estrutura funcional e das 

normas que regem o funcionamento da Câmara dos Deputados, aproximadamente 

um terço dos gerentes de projeto possuem até 5 anos de trabalho na Câmara dos 

Deputados. Segundo o PMBOK (PMI, 2004), conhecimento, normas e regulamentos 

da área de aplicação e o entendimento do ambiente do projeto influenciam no 

gerenciamento de projetos eficaz. 

Os fatores Idade e Formação Acadêmica não estão diretamente 

relacionados ao tempo de trabalho na Câmara dos Deputados, considerando que a 

faixa etária predominante (36 – 40 anos) e os respondentes com titulação de 

Mestrado permeiam todas as faixas de tempo de trabalho entre 1 e 15 anos.  

Tabela 9 – Distribuição da faixa etária pelo tempo de trabalho dos entrevistados na Câmara dos 
Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

 
FAIXA 

ETÁRIA 

TEMPO DE TRABALHO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

1 – 2 anos  2 – 5 anos  5 – 10 anos  10 – 15 anos  

31 a 35 anos 0 0% 2 40% 0 0% 0  0% 

36 a 40 anos 3 75 % 3 60% 2 22% 3 50% 

41 a 45 anos 1 25% 0 0% 2 22% 2 33% 

46 a 50 anos  0 0% 0 0% 2 22% 1 17% 

51 a 55 anos 0 0% 0 0% 3 34% 0 0% 

TOTAL 4 100% 5 100% 9 100% 6 100% 

Fonte: pesquisa de campo 



59 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 a 2 anos 2 a 5 anos 5 a 10 anos 11 a 15 anos

 Idade  

Tempo de trabalho na Camara 

de 31 a 35 anos de 36 a 40 anos de 41 a 45 anos

de 46 a 50 anos de 51 a 55 anos

 

Gráfico 6  – Distribuição da faixa etária pelo tempo de trabalho dos entrevistados na Câmara dos 
Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Tabela 10 – Distribuição da formação pelo tempo de trabalho dos entrevistados na Câmara dos 
Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

 
FORMAÇÂO 

TEMPO DE TRABALHO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

1 – 2 anos  2 – 5 anos  5 – 10 anos  10 – 15 anos  

Graduação 1 25% 1 20% 1 11% 0 0% 

Pós-
Graduação 

1 25% 2 40% 6 67% 5 83% 

Mestrado 2 50% 2 40% 2 22% 1 17% 

TOTAL 4 100% 5 100% 9 100% 6 100% 

Fonte: pesquisa de campo 
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Gráfico 7  – Distribuição da formação pelo tempo de trabalho dos entrevistados na Câmara dos 
Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

3.5.3 Você e a gestão de projetos 

 

Neste bloco do questionário, o objetivo é identificar a experiência no papel 

de gerente de projeto e a atuação na Câmara dos Deputados. 

Dentre os respondentes, 21% possuem menos de 1 ano de experiência 

em gerenciamento de projetos, totalizando 58% os respondentes com até 5 anos de 

experiência. (APÊNDICE A, Pergunta 06). 
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Tabela 11  – Distribuição por tempo de experiência dos entrevistados em gerenciamento de projetos 
na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

FAIXA ETÁRIA  Nº DE ENTREVISTADOS % 

Até 1 ano de experiência 5 21% 

1 – 2 anos de experiência 1 4% 

2 – 5 anos de experiência 8 33% 

5 – 10 anos de experiência 5 21% 

11 – 15 anos de experiência 5 21% 

15 – 20 anos de experiência 0 0% 

Acima 20 anos de experiência 0 0% 

TOTAL 24 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Gráfico 8  – Distribuição por tempo de experiência como gerente de projeto na pesquisa “O perfil dos 
gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências 
de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 12  – Distribuição por tempo de experiência em gerenciamento de projeto em relação ao 
tempo de trabalho dos entrevistados na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes 
de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de 
conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

Tempo de 
experiência como 
gerente de projeto 

 
Tempo de trabalho na Câmara dos Deputados 

 1- 2 anos  2 – 5 anos  5 – 10 anos  11 – 15 anos  

Até 1 ano 2 50% 2 40% -  1 14% 

1 a 2 anos -  -  1 13% -  

2 a 5  anos 1 25% 2 40% 2 25% 3 43% 

6 a 10 anos 1 25% -  2 25% 2 28% 

11 a 15 anos -  1 20% 3 37% 1 14% 

TOTAL 4  5  8  7  

Fonte: Pesquisa de Campo 
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 Gráfico 9  – Distribuição por tempo de experiência como gerente de projeto em relação ao tempo de 
trabalho do entrevistado na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do 
Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, 
desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de 
Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Observa-se que dentre os respondentes, aqueles que possuem até 2 

anos de experiência como gerente de projeto permeiam as faixas de tempo de 

trabalho entre 1 e 15 anos. Porém, os que possuem mais tempo de experiência 

como gerente de projeto (11 – 15 anos) não adquiriram essa experiência apenas na 

Câmara dos Deputados, pois seu tempo de trabalho no órgão é inferior ao tempo de 

experiência no papel de gerente de projeto. 

Segundo o PMBOK (PMI, 2004), um gerenciamento de projetos eficaz 

exige que a equipe de gerenciamento de projetos entenda e use pelo menos cinco 

áreas de especialização:  

• O conhecimento e habilidades em gerenciamento de projetos; 

• Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação; 

• Entendimento do ambiente do projeto; 

• Conhecimento e habilidades em gerenciamento geral; 

• Habilidades interpessoais. 

Tais áreas de especialização compuseram as alternativas da pergunta 07: 

“Como você se tornou gerente de projeto na Câmara dos Deputados (APÊNDICE A, 

Pergunta 07), a fim de obter a visão do gerente de projeto em relação a esta 

atribuição. Dentre os respondentes, 17% atribuíram o motivo “Por seu conhecimento 

e habilidades em gerenciamento de projetos”, combinando-o apenas com os demais 

motivos apresentados na questão, sem, no entanto, apresentar novos motivos que 

justificassem a sua indicação. Contudo, 38% dos respondentes apontou como 

motivo exclusivamente “Outros”, que não aqueles apontados nas alternativas da 

questão, porém pode-se tentar a equivalência dos motivos às alternativas 

apresentadas (ex: Por ser gerente de uma área que teria um projeto, Conhecimento 

Técnico), o que pode indicar baixo conhecimento sobre as áreas de especialização. 

A seleção desta opção também foi usada para demonstrar a insatisfação do gerente 

de projeto quanto à designação para este papel. Conclui-se, então, que a 

especialização “conhecimento e habilidades em gerenciamento de projetos” ainda 

não é determinante para a designação como gerente de projeto, na visão dos 

gerentes de projeto. 
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Tabela 13  – Distribuição por motivo de se tornar gerente de projeto na visão dos entrevistados em 
gerenciamento de projetos na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da 
Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do 
Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

TORNAR-SE GERENTE DE PROJETO Nº DE 
RESPOSTAS 

% 

Por seu conhecimento e habilidades em 
gerenciamento de projetos 

4 17% 

Pelo seu conhecimento, normas e regulamentos da 
área de aplicação 

4 17% 

Pelo seu entendimento do ambiente do projeto 8 33% 

Por seu conhecimento e habilidades em 
gerenciamento geral 

8 33% 

Pelas suas habilidades interpessoais 6 25% 

Outros 9 38% 

TOTAL 39 163 

Fonte: Pesquisa de Campo 
As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens pode 
ultrapassar 100%. 
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Gráfico 10  – Distribuição do motivo de se tornar gerente de projeto na visão dos entrevistados na 
pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Em relação à avaliação da metodologia (APÊNDICE A, Pergunta 08), na 

faixa de 1 a 5 (1 - Não possui; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente), 

54% dos respondentes consideram “Bom” o seu conhecimento sobre a metodologia, 

enquanto 50% consideram “Regular” o conhecimento da equipe sobre o assunto. 
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Porém, quanto à adoção da metodologia no projeto, apenas 38% considera “Bom”, o 

que retrata dificuldade do gerente de projeto em adotar a metodologia no seu 

projeto, apesar de ter conhecimento sobre o assunto. Da mesma forma, observa-se 

que não estão claras as atribuições do papel gerente de projeto aos respondentes, 

considerando que apenas 38% atribuíram “Bom” ao conhecimento sobre as 

atribuições do gerente de projeto definidas no modelo de governança da gestão 

estratégica. Porém, não foi investigado por quais meios o gerente obtém 

conhecimento sobre a metodologia (cursos do Cefor, documentos oficiais, intranet, 

gerência funcional, experiência de outros gerentes de projetos etc.). 

 

Tabela 14  – Distribuição da avaliação do conhecimento do gerente de projeto sobre a metodologia 
adotada na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e 
pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 
18/10/2011. 

METODOLOGIA 1 2 3 4 5 

O seu conhecimento sobre a 
metodologia adotada 

4% 4% 33% 54% 4% 

O conhecimento da sua 
equipe sobre a metodologia 
adotada 

4% 25% 50% 21% 0% 

A adoção da metodologia da 
Câmara dos Deputados no 
seu projeto 

4% 25% 33% 38% 0% 

O seu conhecimento sobre as 
atribuições do gerente de 
projeto definidas no modelo de 
governança da gestão 
estratégica. 

8% 13% 42% 38% 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo.  
1 - Não possui; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente 
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Gráfico 11 – Distribuição da avaliação do conhecimento do gerente de projeto sobre a metodologia 
adotada na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e 
pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 
18/10/2011. 
1 - Não possui; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Observa-se, portanto, a heterogeneidade de formação e experiência entre 

os gerentes de projetos; a grande diferença de conhecimento da metodologia entre o 

gerente e a equipe do projeto; e que a existência da metodologia não significa que é 

conhecida e adotada no projeto pelo gerente de projeto. 

 

 

3.5.4 Competência em conhecimento 

 

Neste bloco do questionário, o objetivo é identificar as competências em 

conhecimento do gerente e da equipe do projeto, na visão do gerente de projeto. 

Competência em conhecimento, conforme o Framework de 

Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto, refere-se àquilo que o 
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gerente de projeto conhece sobre a aplicação de processos, ferramentas e técnicas 

para as atividades de gerenciamento de projetos. 

Em relação à competência conhecimento (APÊNDICE A, Pergunta 09), 

83% dos respondentes já participaram dos cursos de formação do Centro de 

Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), no entanto, sem identificar na 

pesquisa, em quais cursos houve a participação do gerente de projeto. Os 

respondentes que possuem certificação PMPs e MBA em Gestão de Projetos 

também participam dos cursos de gerenciamento de projetos do Cefor. 13% 

possuem certificação PMP e 8% possuem MBA em Gestão de Projetos. Apenas 

17% possuem apenas os cursos de gerenciamento de projetos do Cefor, 4% apenas 

os cursos oferecidos no mercado e 4% não possuem formação em gerenciamento 

de projetos. Todos os 67% que apontaram ter obtido conhecimento por meio de 

Disciplina de Gerenciamento de projetos em pós-graduação possuem também outra 

fonte de conhecimento. Observa-se, portanto, a heterogeneidade dos gerentes de 

projeto em relação à competência conhecimento: 21% possuem certificação PMP ou 

MBA em Gestão de Projetos e 21% possuem apenas os cursos de formação do 

Cefor ou não possuem formação.  

 

Tabela 15  – Distribuição da forma de capacitação em gerenciamento de projetos ao longo da carreira 
dos entrevistados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara 
dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework 
de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

CAPACITAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

Nº DE 
RESPOSTAS 

% 

Certificação PMP 3 13% 

MBA em Gestão de Projetos 2 8% 

Disciplina de Gerenciamento de Projetos em Pós-
graduação 

16 67% 

Cursos de Gerenciamento de Projetos do CEFOR  20 83% 

Cursos de Gerenciamento de Projetos do mercado 7 29% 

Não foi capacitado 1 4% 

Outros 0 0% 

TOTAL 49 204 

Fonte: Pesquisa de Campo 
As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens pode 
ultrapassar 100%. 
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Gráfico 12  – Distribuição pela forma de capacitação em gerenciamento de projetos ao longo da 
carreira dos entrevistados na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da 
Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do 
Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Em relação à competência conhecimento da equipe do projeto 

(APÊNDICE A, Pergunta 10), conforme os gerentes de projeto entrevistados, os 

principais meios de a equipe adquirir conhecimento é pela participação dos cursos 

de gerenciamento de projetos do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (Cefor) (58%) e pela troca de conhecimento e experiência entre os 

membros da equipe (58%). O desenvolvimento da equipe, segundo o PMBOK 

(PMI,2008) é uma das habilidades do gerente de projeto e inclui a troca de 

informação de alta qualidade. 

O uso de literatura especializada (17%) está combinado às demais forma 

de capacitação. Ressalta-se que 29% dos gerentes de projeto informaram que não 

possui equipe capacitada, dos quais 4% ainda provêem a troca de conhecimento e 

experiência entre a equipe como alternativa de capacitação e 25% não possuem 

capacitação. Apenas 4% possuem na equipe membros com certificação PMP. 

Portanto, observa-se que a capacitação dos gerentes de projetos (PMPs e MBAs em 

gerenciamento de projetos) é superior à da equipe do projeto e ainda é elevado o 

percentual dos membros da equipe sem qualquer formação em gerenciamento de 
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projetos. Porém, os cursos de gerenciamento de projetos do Cefor são de uso 

comum para os gerentes e equipe do projeto. Os gerentes de projeto não 

apresentaram alternativas de capacitação da equipe. 

 

Tabela 16  – Distribuição da forma de capacitação da equipe em gerenciamento de projetos na 
pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE EM 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Nº DE 
RESPOSTAS 

% 

Certificação PMP 1 4% 

MBA em Gestão de Projetos 0 0% 

Disciplina de Gerenciamento de Projetos em Pós-
graduação 

6 25% 

Cursos de Gerenciamento de Projetos do CEFOR  14 58% 

Cursos de Gerenciamento de Projetos do mercado 3 13% 

Literatura especializada 4 17% 

Troca de conhecimento e de experiência entre os 
membros da equipe 

14 58% 

Equipe não é capacitada 7 29% 

Outros 1 4% 

TOTAL 50 208 

Fonte: Pesquisa de Campo 
As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens pode 
ultrapassar 100%. 
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Gráfico 13  – Distribuição da forma de capacitação da equipe em gerenciamento de projetos na 
pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Apesar da participação dos gerentes e equipes dos projetos nos cursos 

de gerenciamento de projetos do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (Cefor), a avaliação dos gerentes de projeto em relação à 

contribuição dos cursos de gerenciamento de projetos do Cefor na sua atuação 

como gerente de projeto (APÊNDICE A, Pergunta 11) é baixa. Consideram “Bom”: 

• Módulo I – Curso básico de gerenciamento de projetos: 29%; 

• Módulo II – MS – Project Professional: 38%; 

• Ambiente Corporativo (Project Server – Ferramenta PWA): 25% 

Apenas 1 entrevistado avalia como “Bom” a contribuição de todos os 

cursos de gerenciamento na atuação como gerente de projeto. 

Não é possível afirmar que quando não há contribuição dos cursos de 

gerenciamento de projetos do Cefor, o gerente de projeto tenha participado ou não 

de tal curso, nem os motivos pelos quais não tenha participado, tampouco foi tratada 

separadamente a influência das demais fontes de conhecimento como colaboração 

para atuação como gerente de projeto; 

 

 

Tabela 17  – Distribuição da contribuição dos cursos de gerenciamento de projetos do Cefor na sua 
atuação de Gerente de Projeto na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de 
projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de 
conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

CONTRIBUIÇÃO DOS 
CURSOS DO CEFOR NA 

ATUAÇÃO DO GERENTE DE 
PROJETO 

1 2 3 4 5 

Módulo I – Curso básico de 
gerenciamento de projetos 

5 21% 5 21% 7 29% 7 29% 0 0% 

Módulo II – MS – Project 
Professional 

9 38% 2 8% 4 17% 9 38% 0 0% 

Ambiente Corporativo (Project 
Server – Ferramenta PWA) 

11 46% 3 13% 4 17% 6 25% 0 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo.  
1 - Não aplica; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente 
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Gráfico 14  – Distribuição da contribuição dos cursos de gerenciamento de projetos do Cefor na 
atuação do Gerente de Projeto na Câmara dos Deputados na pesquisa “O perfil dos gerentes de 
projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas competências de 
conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do 
Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Observa-se a heterogeneidade de conhecimento entre os gerentes de 

projeto e a alta participação nos cursos oferecidos pelo Cefor. Portanto, a 

participação nos cursos não está contribuindo para a atuação dos gerentes de 

projetos.  

 

 

3.5.5 Competência de desempenho 

 

Neste bloco do questionário, o objetivo é avaliar a aplicação das 

competências de desempenho dos gerentes de projeto ao longo do projeto 

(Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento). 

De acordo com o framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de 

Projeto, a competência de desempenho do gerente de projeto avalia como o gerente 

de projeto aplica o conhecimento em gerenciamento de projetos para atender aos 

requisitos do projeto. 
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A competência de desempenho (APÊNDICE A, Pergunta 12) pode ser 

considerada baixa. Os maiores índices atingidos não superam 50% e variam entre 

Regular e Bom.  

• Iniciação – Bom (42%) 

• Planejamento – Regular (46%); 

• Execução – Bom (46%); 

• Monitoramento e Controle – Regular (42%); 

• Encerramento – Regular (38%) 

À exceção da fase de Iniciação (8%), não houve respondentes que 

manifestaram “Excelente” nas demais áreas de conhecimento. 

Agrupando-se os índices Bom e Excelente, observa-se a deficiência das 

fases de Planejamento, Monitoramento e Controle, e Encerramento. Estão bastante 

equiparadas as fases de Iniciação e Execução: 

• Iniciação – 50%; 

• Planejamento – 21%; 

• Execução – 46%; 

• Monitoramento e Controle – 38%; 

• Encerramento – 17%. 

Em todas as áreas de conhecimento, ainda há quem não realize a 

aplicação dos conhecimentos, sendo a fase de Encerramento a que possui maior 

índice (21%).  

 

Tabela 18  – Distribuição por competência de desempenho dos entrevistados em gerenciamento de 
projetos na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

COMPETÊNCIA DE 
DESEMPENHO 1 2 3 4 5 

Iniciação 3 13% 4 17% 5 21% 10 42% 2 8% 

Planejamento 3 13% 5 21% 11 46% 5 21% 0 0% 

Execução 2 8% 4 17% 7 29% 11 46% 0 0% 

Monitoramento e Controle 2 8% 3 13% 10 42% 9  38% 0 0% 

Encerramento 5 21% 6 25% 9 38% 4 17% 0 0% 

Fonte: Pesquisa de Campo.  
1 - Não aplica; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente 
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Gráfico 15  – Distribuição por competência de desempenho dos entrevistados em gerenciamento de 
projetos na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

A liderança eficaz, segundo o PMBOK (PMI,2008) é crítica durante as 

fases iniciais de um projeto quando a ênfase está em comunicar a visão e em 

motivar e inspirar os participantes a alcançar um alto desempenho. Portanto, sugere-

se o desenvolvimento da liderança na fase inicial do projeto, considerando que 50% 

dos entrevistados consideram “Bom” a aplicação dos conhecimentos na fase de 

Iniciação. 

Observa-se, portanto, que os índices obtidos na competência de 

desempenho são inferiores em relação à competência de desempenho, 

considerando apenas a auto-avaliação do gerente de projeto, pois neste trabalho 

não foram tratados os critérios de desempenho e os tipos de evidência em relação à 

competência de desempenho sugeridos no framework PMCD. 
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3.5.6 Competências pessoais 

 

Neste bloco do questionário, o objetivo é avaliar habilidades dos gerentes 

de projeto que capacitem uma interação efetiva com os outros. Competência pessoal 

favorece a habilidade do gerente de projeto. Foram consideradas nesta pesquisa as 

seguintes competências pessoais: comunicação, liderança, gerenciamento, 

habilidades cognitivas, efetividade e profissionalismo. 

As competências pessoais (APÊNDICE A, Pergunta 13) podem ser 

consideradas altas. Os maiores índices atingidos foram apontados como “Alta” e em 

algumas competências pessoais estão em torno de 50%.  

• Comunicação – Bom (50%) 

• Liderança – Bom (46%); 

• Gerenciamento – Bom (38%); 

• Habilidades cognitivas – Bom (46%); 

• Efetividade – Bom (42%) 

• Profissionalismo – Bom (54%) 

Agrupando-se os índices “Alta” e “Muito Alta”, observa-se que a habilidade 

Gerenciamento é a que atingiu o menor índice, ainda que 92% dos gerentes de 

projeto já tenham exercido gerencia funcional ao longo da carreira. 

• Comunicação – 58% 

• Liderança – 54%; 

• Gerenciamento – 42%; 

• Habilidades cognitivas – 63%; 

• Efetividade – 59%; 

• Profissionalismo – 71% 

Em todas as competências pessoais, ainda há quem considere “Muito 

baixa” e “Baixa” as suas competências pessoais.  

Quando o gerente de projeto avalia: 

• uma das habilidades pessoais como “Muito baixa”, as demais 

habilidades excepcionalmente são consideradas superiores à “Média”. 

Houve gerente de projeto que se avaliou com competência “Muito 

baixa” em todas as habilidades. 
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• a maioria das habilidades pessoais como “Baixa”, as demais 

habilidades já são consideradas com mais freqüência superiores à 

“Média”. Para a habilidade “Profissionalismo”, não houve avaliação 

“Baixa”. 

• a maioria das habilidades pessoais “Média”, as demais habilidades já 

tendem a ser consideradas “Alta”. 

• A maioria das habilidades pessoais como “Alta” ou “Muito Alta”, as 

demais habilidades são consideradas “Média” e excepcionalmente 

“Baixa”. 25% dos gerentes de projeto se avaliaram em todas as 

habilidades pessoais no intervalo entre “Alta” e “Muito alta”. 

 

Tabela 19  – Distribuição por competências pessoais dos entrevistados em gerenciamento de projetos 
na pesquisa “O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 
baseado nas competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de 
Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS 1 2 3 4 5 

Comunicação 3 13% 2 8% 5 21% 12 50% 2 8% 

Liderança 2 8% 3 13% 6 25% 11 46% 2 8% 

Gerenciamento 3 13% 2 8% 9 38% 9 38% 1 4% 

Habilidades Cognitivas 2 8% 3 13% 4 17% 11 46% 4 17% 

Efetividade 1 4% 4 17% 5 21% 10  42% 4 17% 

Profissionalismo 1 4% 0 0% 6 25% 13 54% 4 17% 

Fonte: Pesquisa de Campo.  
1 – Muito Baixa; 2 - Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito Alta 
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Gráfico 16  – Distribuição da avaliação das competências pessoais dos entrevistados na pesquisa “O 
perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas 
competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de 
Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

A influência das competências no sucesso do projeto (APÊNDICE A, 

Pergunta 14) pode ser considerada alta. Os maiores índices atingidos foram 

apontados como “Alta” com índice igual ou superior a 50%.  

• Conhecimento – Alta (50%) 

• Desempenho – Alta (58%); 

• Pessoais – Muito Alta (50%). 

Agrupando-se os índices “Alta” e “Muito Alta”, todas as competências 

superam o índice de 65%. 

• Conhecimento – 67%; 

• Desempenho – 75%; 

• Pessoais – 83%; 

Essa percepção não é exclusiva de quem já possui a competência 

desenvolvida ou a quem possui necessidade de desenvolvimento. Por exemplo, 

consideram “Alta” ou “Muito Alta” a influência das competências pessoais os 

respondentes que avaliaram com as competências pessoais “Muito baixa” a “Muito 

Alta”, ocorrendo o mesmo com as outras competências. 
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Tabela 20  – Distribuição por grau de influência das competências no sucesso do projeto na pesquisa 
“O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas 
competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de 
Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 

COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS 1 2 3 4 5 

Conhecimento 0 0% 2 8% 6 25% 12 50% 4 17% 

Desempenho 0 0% 2 8% 4 17% 14 58% 4 17% 

Pessoais 0 0% 1 4% 3 13% 8 33% 12 50% 

Fonte: Pesquisa de Campo.  
1 – Muito Baixa; 2 - Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito Alta 
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Gráfico 17 – Distribuição por grau de influência das competências no sucesso do projeto na pesquisa 
“O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados baseado nas 
competências de conhecimento, desempenho e pessoais do Framework de Desenvolvimento de 
Competências do Gerente de Projeto”, Período: 11 a 18/10/2011. 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Segundo o framework PMCD (PMI, 2007), a melhoria nas competências 

pessoais aumenta as habilidades do gerente de projeto para usar efetivamente o 

conhecimento e as competências de desempenho nos projetos. Apesar da avaliação 

das competências pessoais ter sido alta, parece não haver reflexo nas demais 

competências. 

Os comentários gerais (APÊNDICE A, Comentários gerais) tiveram 42% 

com preenchimento válido e confirmam o aspecto comunicação, apresentado por 

Pfeiffer (Pfeiffer, 2006) que trata os níveis de comunicação como nível técnico e 
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nível psicossocial (conjunto de fatores psicológicos e sociais que impactam no 

trabalho e parecem não ter relevância), onde se expressaram ampla e livremente 

sobre os alguns aspectos da pesquisa, mas também sobre suas ideologias e 

crenças, sugestões, críticas e reconhecimento.  Pode-se associá-los principalmente 

aos aspectos técnicos: 

• Área de especialização “Entendimento do ambiente do projeto” (PMI, 

2004), se considerar a Câmara dos Deputados como o ambiente do 

projeto, com suas características de órgão do poder legislativo, órgão 

do governo com estrutura funcional, com suas exigências legais para 

aquisição, contratação de pessoal, por exemplo. 

• Habilidade interpessoal conhecimento político e cultural (PMI,2008), no 

que se refere ao modelo de governança e à própria adoção da gestão 

de projetos na Casa, sob o aspecto da influência política e mudança 

cultural; 

• Aspectos de governança abordados na metodologia adotada na 

Câmara dos Deputados (Metodologia, 2009) em relação à atribuição 

do papel do gerente de projeto, equipe e atuação das partes 

interessadas; no Cobit (Cobit, 2007) em relação aos aspectos de 

gestão de projetos e gestão de recursos humanos; e OPM3 (Linhares 

Jr., 2006), no que se refere às melhorias sugeridas.  

Outros aspectos apresentados, sem número expressivo, mas 

contemplados neste trabalho, foram competência de desempenho e comunicação 

com as partes interessadas (PMI,2007). 
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4 CONCLUSÃO 
 

Na Câmara dos Deputados, há a presença da governança no que se 

refere às normas e à metodologia de gestão de projetos. Sobre a governança, 

apesar de recente, já existe o arcabouço legal para gerenciamento de projetos, que 

norteiam as ações dos gestores, gerentes de projeto, e demais partes interessadas. 

O framework de Desenvolvimento das Competências do gerente de 

projeto (PMI, 2007) considera a competência de conhecimento já suprida para o 

desenvolvimento das demais competências, utilizando os critérios de desempenho e 

tipos de evidência. Fatores tais como tipos e características de projetos ou 

maturidade podem impactar nas competências. Também é geralmente aceito que há 

uma relação de causa e efeito entre a competência do gerente de projeto e o 

sucesso do projeto. Segundo o framework PMCD, melhoria nas competências 

pessoais aumenta as habilidades do gerente de projeto para usar efetivamente o 

conhecimento e as competências de desempenho nos projetos. 

Neste trabalho de pesquisa com os servidores indicados para o papel de 

gerente de projetos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados não foram 

tratados os critérios de desempenho e os tipos de evidência, tampouco a 

autoavaliação sobre o sucesso dos projetos, portanto, não se pode fazer qualquer 

inferência sobre a relação competência do gerente de projeto e o sucesso do 

projeto.  

 Observou-se pelo resultado da pesquisa: 

• Inconsistência na relação entre a metodologia de gestão de projetos 

(conhecimento e aplicação da metodologia na avaliação do gerente de 

projeto) e o desempenho da gestão de projetos; 

• A heterogeneidade dos gerentes de projetos quanto à competência 

conhecimento: há gerentes de projeto que são PMP’s e há gerentes 

sem capacitação em gerenciamento de projetos; 

• A heterogeneidade dos gerentes de projetos quanto às competências 

pessoais: avaliação dos gerentes nos extremos da escala (muito baixa 

e muito alta); 

• A abertura para o desenvolvimento da competência conhecimento, 

devido à boa formação acadêmica dos gerentes de projeto e à 
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participação nos cursos de formação do Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor). 

• A pouca efetividade dos cursos ou do conhecimento sobre 

gerenciamento de projetos na atuação do Gerente de projeto, refletida 

pelo baixo índice da competência de desempenho; 

• Baixo índice da competência de conhecimento das equipes de projeto; 

• Inconsistência na relação entre a participação dos respondentes (alta) 

nos cursos de gerenciamento de projetos do Cefor e a adesão a tais 

cursos (baixa) identificada no problema de pesquisa;  

• Inconsistência na relação entre a competência de conhecimento e 

competência de desempenho; 

• Inconsistência na relação entre as competências pessoais e 

competência de desempenho; 

• Reconhecimento da relação das competências com o sucesso dos 

projetos pelos gerentes de projeto; 

• Reconhecimento da relevância da gestão de projetos; 

• Existência de fatores psicossociais que influenciam na gestão de 

projetos. 

 

O framework de Desenvolvimento das Competências do gerente de 

projeto (PMI, 2007) considera a competência de conhecimento já suprida para o 

desenvolvimento das demais competências, utilizando os critérios de desempenho e 

tipos de evidência.  

No contexto do Centro de Informática, observa-se que o perfil do gerente 

de projetos do Cenin é predominantemente masculino, faixa etária baixa, sendo 

maioria até 40 anos, com experiência em gerência funcional, com boa formação 

acadêmica, com abertura à competência de conhecimento, auto avaliação das 

competências pessoais elevadas, e há heterogeneidade quanto ao tempo de 

experiência como gerente de projeto, ao tempo de trabalho na Câmara dos 

Deputados, às competências de conhecimento, às competências pessoais, refletida 

nos motivos de atribuição do papel de gerente de projeto, e baixo índice em relação 

à competência de desempenho. Sugere-se que quaisquer iniciativas para o 
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desenvolvimento das competências e melhorias na metodologia devem considerar o 

perfil dos gerentes de projeto. 

As propostas abaixo poderão ser desenvolvidas ou avaliadas em novos 

trabalhos acadêmicos e se adotadas, exigirão patrocínio e trarão resultados em 

longo prazo. Então, se sugere: 

• Explorar os aspectos de governança (requisitos e atribuições do 

gerente de projeto) para desenvolver e aprimorar as competências dos 

gerentes de projeto; 

• Investigar os fatores psicossociais que influenciam a gestão de projetos 

na Câmara dos Deputados; 

• Avaliar a influência do ambiente do projeto (organização Câmara dos 

Deputados) nas competências dos gerentes de projeto e no sucesso 

dos projetos; 

• Avaliar a influência das competências pessoais (liderança, 

comunicação, gerenciamento etc.) dos gerentes funcionais e 

patrocinadores na gestão de projetos;  

• Realizar a avaliação inicial das competências conhecimento, de 

desempenho e pessoais das equipes e partes interessadas dos 

projetos; 

• Realizar a avaliação inicial da competência de conhecimento, 

competências de desempenho e pessoais dos gerentes de projeto; 

• Adequar e explorar os recursos disponíveis na Câmara dos Deputados, 

para desenvolvimento das competências dos gerentes e equipes de 

projeto do Cenin, com viés para a governança, a fim de que a adoção 

da metodologia de gerenciamento de projetos da Câmara dos 

Deputados traga benefícios concretos para o sucesso do projeto e 

alcance dos objetivos estratégicos; 

• Investir na capacitação dos gerentes e equipes de projetos para suprir, 

desenvolver ou aperfeiçoar a competência conhecimento sobre 

gerenciamento de projetos e metodologia de gerenciamento de 

projetos adotada na Câmara dos Deputados, com viés para a 

competência de desempenho, a mais deficiente dentre elas; 
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• Elaborar o plano de desenvolvimento contínuo das competências dos 

gerentes de projeto: avaliar desempenho, preparar o plano de 

desenvolvimento de competência, implementar o plano de 

desenvolvimento de competência do gerente de projeto; 

• Adotar a avaliação de desempenho sugerida pelo framework, 

considerando a adoção da metodologia de gestão de projetos no 

projeto e os indicadores relacionados à gestão de projetos definidos no 

planejamento estratégico como itens da avaliação de desempenho; 

• Preparar o plano de desenvolvimento de competência, considerando a 

valorização ou desenvolvimento das competências pessoais, de acordo 

com a necessidade do gerente de projeto, com viés para a 

competência de desempenho e para o desenvolvimento da equipe; 

• Após cada ciclo de desenvolvimento, sugerir melhorias na metodologia 

em gestão de projetos, conforme o avanço na maturidade em 

gerenciamento de projetos, e avaliar e medir o sucesso dos projetos 

em relação ao desenvolvimento de competências; 

Não foram tratados neste trabalho como problema da pesquisa o tipo, 

complexidade, duração e características dos projetos e critérios de seleção da 

equipe dos projetos, porém sugere-se avaliar o grau de impacto desses aspectos no 

sucesso dos projetos. 

Por meio desta pesquisa, foi possível identificar o perfil dos gerentes de 

projeto no âmbito do Centro de Informática da Câmara dos Deputados. Espera-se, 

por meio deste trabalho acadêmico, ter motivado os entrevistados a refletirem sobre 

o seu papel de gerente de projeto, ter explicitado que o alcance dos objetivos 

estratégicos está relacionado não apenas à metodologia de gestão de projetos e à 

governança, mas também é influenciado por fatores psicossociais e pelas 

competências de conhecimento, de desempenho e pessoais dos gerentes de 

projetos, e colaborar para o desenvolvimento das competências dos gerentes de 

projetos e para a gestão de projetos na Câmara dos Deputados. 
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APÊNDICE A – PESQUISA PARA MONOGRAFIA 
 
QUESTIONÁRIO 

 

 

Este questionário é parte de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de 

Curso do MBA de Gestão de Tecnologia da Informação no Setor Público – GTISP, 

do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF) e Universidade Cruzeiro do 

Sul, cujo tema é: O perfil dos gerentes de projetos do Centro de Informática da 

Câmara dos Deputados baseado nas competências de conhecimento, desempenho 

e pessoais do Framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente de 

Projeto. 

O questionário contém 14 questões consideradas essenciais para traçar o 

perfil do gerente de projeto do Centro de Informática da Câmara dos Deputados. As 

respostas deste questionário serão utilizadas somente para fins científicos, sendo 

preservado o anonimato. 

Sua colaboração é fundamental! 

Desde já, agradeço sua participação. 

 

Janaina Djenane Souza Catete 

 

Obs.: O prazo para responder a pesquisa é até o dia 18/10/2011 
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QUESTÕES 
Sobre você: 

1) Idade: 

(  ) até 30 anos  (  ) de 31 a 35 anos 

(  ) de 36 a 40 anos (  ) de 41 a 45 anos 

(  ) de 46 a 50 anos (  ) de 51 a 55 anos 

(  ) acima de 55 anos 

 

2) Sexo: 

(  ) Masculino  (  ) Feminino 

 

3) Formação Acadêmica: 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Graduação 

(  ) Pós-Graduação/MBA 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  ) Pós-doutorado 

 

4) Você ocupa ou já ocupou cargo de gerência funcional ao longo da sua 

carreira? 

 (  ) Não   (  ) Sim 

 

5) Há quanto tempo você trabalha na Câmara dos Deputados: 

(  ) até 1 ano  (  ) 1 – 2 anos    

(  ) 2 – 5 anos  (  ) 5 – 10 anos 

(  ) 10 – 15 anos  (  ) 15 – 20 anos  

(  ) Acima de 20 anos 

 

Você e a Gestão de Projetos: 

6) Qual o seu tempo de experiência como gerente de projeto ao longo da sua 

carreira? 

(  ) até 1 ano de experiência  (  ) 1 – 2 anos de experiência 

(  ) 2 – 5 anos de experiência  (  ) 5 – 10 anos de experiência 
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(  ) 11 – 15 anos de experiência (  ) 15 – 20 anos de experiência 

(  ) Acima de 20 anos de experiência 

 

7) Como você se tornou gerente de projeto na Câmara dos Deputados? 

Múltipla escolha 

(  ) Por seu conhecimento e habilidades em gerenciamento de projetos 

(  ) Pelo seu conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação 

(  ) Pelo seu entendimento do ambiente do projeto 

(  ) Por seu conhecimento e habilidades em gerenciamento geral 

(  ) Pelas suas habilidades interpessoais   

(  ) Outros _________________________________________ 

 

8) Em relação à gestão de projetos na Câmara dos Deputados, como você 

avalia: 

Metodologia 1 2 3 4 5 

O seu conhecimento sobre a metodologia adotada       
O conhecimento da sua equipe sobre a metodologia 
adotada 

     

A adoção da metodologia da Câmara dos Deputados no 
seu projeto 

     

O seu conhecimento sobre as atribuições do gerente de 
projeto definidas no modelo de governança da gestão 
estratégica. 

     

1 - Não possui; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente. 

 

Competências em conhecimento 

Competência em conhecimento, conforme o Framework de 

Desenvolvimento de Competências do Gerente de Projeto, se refere àquilo que o 

gerente de projeto conhece sobre a aplicação de processos, ferramentas e técnicas 

para as atividades de gerenciamento de projetos. 

 

9) Selecione as opções abaixo pelas quais você é capacitado em gerenciamento 

de projetos ao longo de sua carreira: 

Múltipla escolha 

(  ) Certificação PMP 

(  ) MBA em Gestão de Projetos 

(  ) Disciplina de Gerenciamento de Projetos em Pós-graduação 
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(  ) Cursos de Gerenciamento de Projetos do CEFOR 

(  ) Cursos de Gerenciamento de Projetos do mercado 

(  ) Não foi capacitado em Gerenciamento de Projetos 

(  ) Outros ______________________________________________ 
 

10) Selecione as opções abaixo pelas quais a sua equipe do projeto adquire 

conhecimento em gerenciamento de projetos? 

Múltipla escolha 

(  ) Certificação PMP 

(  ) MBA em Gestão de Projetos 

(  ) MBA – Disciplina de Gerenciamento de Projetos 

(  ) Cursos de Gerenciamento de Projetos do CEFOR 

(  ) Cursos de Gerenciamento de Projetos do mercado 

(  ) Literatura especializada 

(  ) Troca de experiência entre os membros da equipe 

(  ) Não possui conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

(  ) Outros ________________________________________ 

 

11) Como você avalia a contribuição dos cursos de gerenciamento de projetos do 

Cefor na sua atuação de Gerente de Projeto na Câmara dos Deputados? 

Cursos 1 2 3 4 5 

Módulo I – Curso básico de gerenciamento de projetos      
Módulo II – MS-Project Professional      
Ambiente Corporativo (Ferramenta PWA)      

1 – Não aplica; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente. 

 

Competências de desempenho 

De acordo com o framework de Desenvolvimento de Competências do 

Gerente de Projeto, a competência de desempenho do gerente de projeto avalia 

como o gerente de projeto aplica o conhecimento em gerenciamento de projetos 

para atender aos requisitos do projeto. 

12) Como você avalia a aplicação do seu conhecimento ao longo do projeto: 

Aplicação do conhecimento 1 2 3 4 5 

Iniciação  – realiza alinhamento do projeto aos objetivos 
organizacionais e necessidades do cliente; compreende os riscos, 
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premissas e restrições; identifica as partes interessadas e 
compreende as suas necessidades; o Termo de Abertura do 
Projeto é aprovado. 
Planejamento  – o escopo do projeto é acordado; o Cronograma 
do projeto é aprovado; realiza a identificação da equipe do projeto 
e o acordo dos papéis e responsabilidades; define o processo de 
controle integrado de mudança; plano do projeto é aprovado. 

     

Execução  – execução das atividades planejadas para atingir o 
escopo do projeto; gerenciamento das expectativas das partes 
interessadas e gerenciamento de Recursos Humanos. 

     

Moni toramento e Controle  – monitora o projeto e comunica 
o status do projeto para as partes interessadas; gerencia as 
mudanças no projeto; gerencia a equipe do projeto e a administra 
os contratos. 

     

Encerra mento  – Efetua o aceite dos produtos do projeto e a 
liberação dos recursos do projeto; realiza medição e análise da 
percepção das partes interessadas; realiza o encerramento formal 
do projeto. 

     

1 – Não aplica; 2 - Insuficiente; 3 – Regular; 4 – Boa; 5 – Excelente. 

 

 

Competências Pessoais 

Conforme o framework de Desenvolvimento de Competências do Gerente 

de Projeto, gerenciamento de projetos é uma profissão orientada a pessoas. É 

importante para o gerente de projeto possuir habilidades que capacitem uma 

interação efetiva com os outros. Competência pessoal favorece a habilidade do 

gerente de projeto. Serão consideradas nesta pesquisa as seguintes competências 

pessoais: comunicação, liderança, gerenciamento, habilidades cognitivas, 

efetividade e profissionalismo. 

13) Como você avalia as suas habilidades de: 

Habilidades 1 2 3 4 5 

Comunicação  – ouvir, entender e responder ativamente às 
partes interessadas; manter linhas de comunicação; assegurar a 
qualidade de comunicação;  

     

Liderança  – criar um ambiente de equipe que promova alto 
desempenho; construir e manter relacionamentos efetivos; motivar 
e orientar os membros da equipe; assumir a responsabilidade 
sobre as entregas do projeto; usar habilidades de influência quando 
necessário. 

     

Gerenciamento  – construir e manter a equipe do projeto; 
planejar e gerenciar para o sucesso do projeto de maneira 
organizada; resolver conflitos envolvendo a equipe do projeto ou as 
partes interessadas; 

     

Habilidades cognitivas  – ter visão holística do projeto; 
efetivamente resolver questões e solucionar problemas; usar 
ferramentas e técnicas apropriadas de gerenciamento de projetos; 
buscar oportunidades para melhorar o resultado do projeto. 

     

Efetividade  – resolver problemas do projeto; manter o      
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envolvimento, motivação e suporte às partes interessadas; 
mudanças no ritmo necessário para atender as necessidades do 
projeto; usar assertividade quando necessário. 
Profissionalismo  – demonstra compromisso com o projeto; 
opera com integridade; lida com adversidades pessoais e da 
equipe de maneira adequada; gerencia uma diversidade força de 
trabalho; resolve questões individuais e organizacionais com 
objetividade. 

     

1 – Muito baixa; 2 - Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito Alta. 

 

14) Como você avalia a influência das competências com o sucesso do projeto?  

Competências 1 2 3 4 5 

Conhecimento – refere-se àquilo que o gerente de projeto 
conhece sobre a aplicação de processos, ferramentas e técnicas 
para as atividades de gerenciamento de projetos. 

     

Desempenho - avalia como o gerente de projeto aplica o 
conhecimento em gerenciamento de projetos para atender aos 
requisitos do projeto 

     

Pessoais  – refere-se às habilidades que capacitem uma 
interação efetiva com as partes interessadas do projeto. 

     

1 – Muito baixa; 2 - Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito Alta. 

 
15) Comentários gerais 

_________________________________ 
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