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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é propor um conjunto de competências que podem 

ser utilizadas na identificação de profissionais da área de infraestrutura de tecnologia 

da informação (TI), para atuarem em projetos ligados a área de infraestrutura de 

tecnologia da informação ou projetos que necessitem da participação destes 

profissionais. 

Este conjunto de competências poderá ser utilizado como mais uma alternativa 

para construção de uma equipe projetos, podendo ser utilizada por gestores de 

projetos, responsáveis por projetos de infraestrutura de TI ou profissionais de 

recursos humanos. 

 

 Palavras Chave: Tecnologia da informação, infraestrutura, competências, 

conhecimento, projetos. 

    



 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to propose a set of skills that can be used to 

identify professionals in the information technology infrastructure area, to work in 

projects related to information technology infrastructure area or projects that require 

the participation by those professionals. 

This set of skills can be used as an alternative to building a project team and 

may be used by project managers, responsible for IT infrastructure projects and 

human resource professionals. 

 Key Words: Information technology, infrastructure, competence, knowledge, 

project 
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1. INTRODUÇÃO  

A área de TI - Tecnologia da Informação, em muitas empresas, tornou-se área 

integrante das operações, sendo considerada estratégica e não somente uma área 

de suporte, considerada ainda em algumas empresas como uma despesa, mas 

como uma área fundamental para alavancar os negócios.  

A partir desta realidade, a área de TI começou a prover soluções tecnológicas 

para as empresas, como estas soluções normalmente demandam grandes 

investimentos e sua implantação pode ser complexa podendo envolver várias áreas 

da empresa, surge à necessidade de que suas soluções sejam implementadas 

utilizando metodologias de gestão de projetos, como as boas práticas sugeridas no 

Guia PMBOK - Project Management Body of Knowledge, que possibilitam 

demonstrar a eficiência, eficácia da área e controlar o tempo, custo e escopo dos 

projetos, dentre outros indicadores. 

Este trabalho tem como objetivo propor uma seleção de competências que 

pode ser utilizadas na identificação de profissionais da área de infraestrutura de 

tecnologia da informação (TI) para atuarem em projetos ligados a área de 

infraestrutura de tecnologia da informação ou projetos que necessitem da 

participação destes profissionais, esta seleção poderá ser utilizada como mais uma 

alternativa para construção de uma equipe coesa e auto gerenciável, podendo ser 

utilizada por gestores de projetos, responsáveis por projetos de infraestrutura de TI 

ou profissionais de recursos humanos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Projetos de Infraestrutura de TI 

MAGALHÃES e PINHEIRO (2007) discorrem que as empresas tem grande 

dependência da área de Tecnologia da Informação (TI) para auxílio na satisfação 

dos seus objetivos estratégicos e para atender as necessidades do negócio, 

tornando os serviços e soluções providos pela área de TI um fator decisivo para o 

sucesso da empresa.  

A tabela 1 apresenta o resultado de uma pesquisa realizado pelo IT 

Governance Institute, que demonstra que na média, mais de 50% das empresas de 

diferentes segmentos da indústria, consideram que a área de TI é muito importante 

para alcançar o objetivo estratégico dos seus negócios. 

Tabela 1– Importância da TI em diferentes Indústrias 

Setor 
Muito 

Importante 
Importante Indiferente 

Pouco 
importante 

Setor Publico 56% 40% 4% 0% 

Varejo 38% 43% 19% 0% 

Manufatura 45% 45% 9% 1% 

Financeiro 59% 38% 3% 0% 

TI/Telecomunicações 65% 28% 7% 0% 
Fonte: Magalhaes e Pinheiro (2007. p, 36) 

 
Para isso, a área de TI necessita de recursos tecnológicos para o 

processamento de grandes volumes de informações, disponibilidade de acesso a 

estas informações em qualquer lugar a todo o momento com segurança e o 

armazenar um gigantesco volume de dados. 

 Para atender esta demanda, dentro das subdivisões da área de TI, esta área 

de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, que para MAGALHÃES e PINHEIRO 

(2007) e a somatória dos equipamentos, soluções de softwares de infraestrutura, 

soluções de rede e telecomunicações, conjunto de procedimentos, documentações e 

recursos humanos capacitados para o gerenciamento destes itens. 

A área de infraestrutura de TI pode ser dividida conforme apresentada por 

WEILL e ROSS(2006), na figura 1. 
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Figura 1– Componentes da Infraestrutura de TI. 
Fonte: Weill e Ross (2006) 

 
Esta área pode ser responsável pelo desenvolvimento e implantação de 

projetos próprios, quando identificada à necessidade de melhoria em soluções já em 

uso ou pesquisa, desenvolvimento e implantação de nova solução de tecnologia da 

informação para a empresa. 

Os profissionais desta área, frequentemente participam de projetos 

demandados por outras áreas das empresas quando identificada à necessidade de 

atualizações tecnológicas da infraestrutura de TI, ampliação da infraestrutura atual 

ou implantação de novos recursos de infraestrutura de TI, como ocorre em projetos 

de desenvolvimento ou implantação de novos softwares, ampliação de áreas 

produtivas, entre outras. 

Segundo Guia PMBOK, (2013, p.03), “projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto ou resultado exclusivo”, que deve ter objetivos 

bem claros que atendam os requisitos negociados, ter uma forma de mediar às 

entregas parciais do objetivo final, controlar os custos e uma data de início e termino 

das atividades.  

Os projetos da área de infraestrutura de TI devem sempre que possível, ter 

seus objetivos claros e estarem de acordo com as premissas que a área TI tem com 

a empresa, assegurando que os esforços empreendidos em seus projetos estejam 

de acordo com as estratégias, politicas e objetivos da empresa como um todo. Estes 

projetos normalmente envolvem a pesquisa de novas soluções para atender as 

demandas do negocio ou a realização de instalação e configuração de 

equipamentos ou soluções de infraestrutura para um grupo de equipamentos ou 

usuários, que podem ocorrem em diversas situações de negócio, como por exemplo, 

 

sad 
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necessidade de troca de computadores ou servidores, instalação de um novo 

software, ou ainda a instalação de novos servidores, entre outros. 

São projetos comuns de infraestrutura de TI: 

 Estruturação de servidores de aplicação, banco de dados ou outros; 

 Implantação ou manutenção de servidores e softwares para 

hospedagem de Intranets e ou extranets; 

 Planejamento e manutenção para Cloud computing – computação na 

nuvem;  

 Ampliação ou melhoria para conectividade corporativa;  

 Implantação ou aprimoramento de soluções de segurança da 

informação; 

 Planejamento e virtualização de ambientes computacionais; 

 Implantação ou manutenção de política e soluções de backup; 

 Planejamento, instalação ou atualização do sistema operacional dos 

computadores ou ferramentas Office, antivírus, softwares 

departamentais entre outros. 

 

Projetos de infraestrutura de TI possuem normalmente três (3) principais 

pilares: 

 Hardware que representam os equipamentos envolvidos no projeto, 

exemplo: computadores de uso pessoal, servidores, unidades de 

armazenamento de dados, unidades de backup, etc; 

 

 Rede e telecomunicação, que representam os equipamentos ou 

softwares específicos de rede ou telecomunicação envolvidos nos 

projetos, exemplo Roteadores, Switchs, equipamentos e segurança da 

informação com firewall, equipamentos de telecomunicações com 

centrais telefônicas, aparelhos telefônicos IPs ou convencionais, 

smartfones, etc; 
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 Software, que representam os sistemas operacionais dos 

equipamentos, ferramentas office, softwares de antivírus, softwares de 

proteção aos hardwares de uso pessoal, softwares de gestão e 

monitoramento de equipamentos ou redes, etc. 

A figura 2 e uma adaptação de XAVIER et all (2012), como os pilares dos 

projetos de Infraestrutura de TI. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Os três pilares de projetos de infraestrutura de TI 
Fonte: Adaptação de Xavier et all (2012, pg 24) 

 

2.2 Equipe de infraestrutura de TI em projetos 

Segundo o Guia PMBOK, (2013, p.06), equipes de projetos devem ser capazes 

de avaliar as situações e demandas durante o projeto, mantendo uma comunicação 

com os demais integrantes do projeto e partes interessadas para que a entrega do 

projeto seja bem sucedia. 

O Guia PMBOK, (2013, p.35), apresenta que as equipes de projetos são 

compostas por pessoas de grupos diferentes com conhecimentos específicos e 

habilidades específicas para a execução das atividades durante o projeto, e que a 

estrutura e as características da equipe de projeto podem variar muito, e que única 

característica constante em todos os projetos é o papel do gerente de projetos como 

líder da equipe, independente da autoridade que ele possa exercer sobre os 

membros da equipe de projetos. 
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A equipe de infraestrutura de TI em projetos pode ser formada por técnicos ou 

especialistas em tecnologia da informação, com especialidades em áreas diversas 

como redes de computadores, segurança da informação, telecomunicações, 

sistemas operacionais, servidores, desktops, banco de dados, continuidade, 

governança de TI, suporte técnico entre outras especialidades necessárias para 

atender a tecnologia necessária na empresa.  

  A equipe de infraestrutura de TI, comumente é responsável ou participa com 

as outras equipes nas etapas de levantamento de requisitos dos projetos, no 

levantamento e definição das necessidades de infraestrutura TI para suportar as 

necessidades do projeto, e normalmente tem a responsabilidade de prover a 

infraestrutura tecnológica desenhada durante estas etapas na fase de execução do 

projeto. 

O Guia PMBOK, (2013, p.36), apresenta alguns papéis que comumente fazem 

parte das equipes de projetos.  

Estes papéis podem ser executados ou ter participação de membros da equipe 

de infraestrutura de TI. São eles: 

 Pessoal do gerenciamento de projetos que são os membros da 

equipe que tem como responsabilidade o gerenciamento do projeto, com 

atividades como a elaboração e controle do cronograma, controle do 

orçamento e atividades, emissão dos relatórios para acompanhamento 

do projeto, comunicação, gerenciamento dos riscos e suporte 

administrativo. Estas atividades podem ser executadas ou apoiadas por 

um escritório de gerenciamento de projetos (PMO). 

 

 Recursos humanos do projeto são os membros da equipe do projeto 

que executam o trabalho de criação das entregas do projeto. 

 

 Especialistas de suporte são membros do projeto que possuem 

conhecimentos específicos para execução de atividades do projeto 

como contratações, logística, jurídico, TI, áreas de engenharia entre 
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outras. Dependendo das necessidades do projeto estes especialistas 

podem ser contratados pontualmente para execução de etapas do 

projeto ou podem fazer parte da equipe do projeto em período integral. 

 

 Representantes de usuários ou de cliente são membros da empresa 

designados à participarem do projeto para garantir uma coordenação 

apropriada, orientar sobre os requisitos ou validarem as entregas do 

projeto, em projetos de TI são chamados de usuários chaves. 

 

 Vendedores são empresas externas que podem ser contratadas para 

fornecimento de componentes ou serviços durante um projeto, podendo 

ou não ter um papel significativo nas entregas e no resultado do projeto, 

muitas vezes é atribuída à equipe de projetos a responsabilidade de 

supervisionar o desempenho e qualidades das entrega das contratadas. 

 

 Membros parceiros de negócio são membros dos projetos que são de 

organizações parceiras que podem atuar no projeto para garantir sua 

coordenação adequada. 

 

 Parceiros de negócio são empresas externas como os vendedores, 

porém com relacionamento mais próximo da empresa contratante que 

muitas vezes é obtido através de processos de certificação de 

fornecedores, estes parceiros podem fornecer para os projetos 

consultorias especializadas ou desempenharem um papel especifico 

durante o projeto, como exemplo em treinamentos ou suporte em 

determinadas áreas. 
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2.3 Competência: 

Para identificarmos as possíveis competências para os membros de uma 

equipe de projetos de infraestrutura de TI, este capítulo apresenta alguns conceitos 

sobre competência de acordo com alguns autores, pois existem vários conceitos, 

mas a maioria com sua essência em comum, que descreve competência como 

sendo um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que quando 

correlacionadas em um indivíduo, agregam valor as suas entregas. SANTIAGO, 

(2008 p.21).     

Competência segundo o dicionário Michaelis vem do latim competenti, e sua 

primeira definição é associada à linguagem jurídica, e significa a capacidade legal 

que um funcionário ou um tribunal tem para apreciar ou julgar uma determinada 

causa, mas define também um conceito que vem sendo utilizado no mundo 

organizacional que é a capacidade ou aptidão para resolver um determinado 

assunto.  

PRAHALAD e HAMEL (2005, p.230-232) apresentam o conceito de 

competência essencial como sendo o conjunto de habilidades, conhecimentos 

específicos e tecnologia, trabalhando em sinergia em uma empresa. A competência 

essencial se difere de competências específicas por não ser somente um conjunto 

de habilidades e tecnologias de conhecimento de uma pessoa ou grupo isolando em 

uma empresa, mas competências que permitam envolver vários níveis de pessoas 

em todas as funções, que seu uso se fortaleça quando aplicadas e compartilhadas e 

facilitem a empresa inovar e conseguir o acesso em outros mercados, pois estas 

competências ajudam no domínio dos conhecimentos e processos necessários. 

Quando uma empresa adota o conceito de competência essencial e identifica 

suas competências essenciais, isso traz um diferencial competitivo sobre a 

concorrência e o mercado, pois serão competências difíceis de serem imitadas por 

estarem ligadas a essência do negócio, agregando mais valor para suas entregas e 

permitindo atender necessidades especificas de seus clientes. 

FLEURY (2004 apud Moraes p.13-14) demonstra que a competência de um 

indivíduo pode ser apresentada segundo três eixos essenciais: pelas pessoas, por 

sua formação acadêmica e por suas experiências profissionais. E que a integração 
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entre as competências do âmbito individual e organizacional agregam valor 

econômico para a organização e valor social para o indivíduo, a figura 3, é a 

representação gráfica da definição proposta por FLEURY (2004 apud Moraes). 

 

Figura 3: Competência com fonte de valor para o individuo e para a organização. 
Fonte: Fleury (2004 apud Moraes p.14) 

 

SANTIAGO (2008, p.21-24) discorre que competência é o conjunto de três 

dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, que englobam não somente 

questões técnicas, mas conhecimento e habilidades que podem ser desenvolvidas 

ou aprimoradas, e a atitude que é uma competência comportamental que pode 

trazer um diferencial para as entregas de um individuo, sendo o equilíbrio entre as 

três competências proporcionando que as entregas realizadas tenham maior 

resultado. 

O conjunto destas três competências pode ser apresentado nas literaturas 

como “CHA” ou Pilares da Competência, que são:  

 Conhecimento: É o saber, que é o que aprendemos no mundo 

acadêmico, em livros, com experiências profissionais, experiências de 

vida, modelos mentais, crenças ou percepções. 

 Habilidade: É o saber como fazer, que é a utilização do conhecimento 

detido como técnicos e destreza, postos em prática para execução das 

atividades. 
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 Atitude: É o querer fazer, que é o decidir fazer, o interesse, a 

determinação, em exercitar as habilidades de um determinado 

conhecimento. 

RESENDE (2008, p.21-27) apresenta um conceito prático para o conhecimento 

do perfil de alguns cargos ou profissões, que podem auxiliar no desenvolvimento de 

das competências dos indivíduos destas profissões, cargos ou auxiliar as pessoas 

que desejam adquirir novas competências ou conhecê-las, nesta abordagem o 

conceito de CHA é: 

 Competência: Capacidade das pessoas ou organizações na aplicação 

de seus conhecimentos que podem ser: informações, técnicas, 

procedimento ou numerosas competências e conhecimentos, que 

podem ser aplicadas na execução das atividades. 

 Habilidade: É a forma ou maneira de aplicar as competências ou 

conhecimentos na execução de uma atividade.  

 Aptidão: É um elemento inato de uma pessoa, são aptidões as 

tendências ou vocação para execução de determinadas atividades, a 

tabela 2, apresenta três tipos de aptidões descritas pelo autor.  

Tabela 2 – Divisão de aptidões. 

Aptidões 

Mentais 
Inteligência abstrata, raciocínio lógico, raciocínio espacial, 
memoria, etc. 

Emocionais Alegria, saudade, compaixão, amor, empatia, entre outras. 

Físicas 
Visão, olfato, energia, sensibilidade tátil, reflexo, resistência 
à fadiga, etc. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Resende (2008, p.25) 

 

Apesar de classificar aptidão como um elemento inato, RESENDE (2008), 

discorre que aptidões podem ser desenvolvidas com treinamentos, e que pessoas 

que estudam mais ou tem maior experiência de vida, tendem a desenvolver mais 

aptidões. 
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RESENDE ainda expõe uma quarta categoria aos componentes do CHA que é 

a conduta, apresentada como sendo um comportamento de um indivíduo que se 

manifesta com a decisão de agir, e é relacionado aos princípios comportamentais 

éticos e morais, como exemplo de conduta, é citada a honestidade, pontualidade e 

responsabilidade.   

 

2.4 Competências para especialista em TI.   

RESENDE (2008, p,129-138), apresenta o campo de atuação do especialista 

de TI, que neste trabalho é retratado como o profissional da área de infraestrutura de 

TI, e o perfil de competência para este profissional. 

Ainda segundo Resende, o especialista em TI tem seu campo de atuação nas 

atividades da área de tecnologia da informação que estão presente em nossas vidas 

em empresas de todos os portes e segmentos. 

É exposto abaixo as competências essenciais para o especialista em TI 

apresentado por Resende. 

 Competências técnicas: 

São os conhecimentos essenciais necessários para o desenvolvimento das 

atividades, que podem ser obtidos através de formação acadêmica e treinamentos 

que podem ser realizados, aplicados e aprimorados durante o exercício das 

atividades. 

Estes profissionais devem possuir as seguintes competências técnicas: 

 Conhecimentos básicos dos fundamentos matemáticos necessários para 

a atividade; 

 Fundamentos de computação e suas tecnologias de sistemas 

operacionais, softwares e equipamentos utilizados para o 

processamento, armazenamento e transmissão de informação; 

 Conhecimentos fundamentais de lógica e técnicas de programação, 

arquitetura de computadores, estrutura de banco de dados, redes de 

computadores, segurança de dados e sistemas operacionais; 
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 Domínio das aplicabilidades das soluções de tecnologia da informação 

nas empresas e para sociedade; 

 Conhecimentos complementares para o desenvolvimento das 

atividades, como em estatística, legislações aplicadas às atividades da 

empresa, organização empresarial, gestão de projetos, língua 

portuguesa e inglesa, e outros conhecimentos técnicos que se façam 

necessárias para o pleno desenvolvimento das atividades.  

 

Competência na atuação profissional: 

É o conjunto de habilidades e conhecimento necessário para possibilitar a 

compreensão do negócio, seus objetivos, necessidades, e a relação como mercado 

e com o ambiente sócio econômico. 

Estes profissionais devem possuir as seguintes competências profissionais: 

 Capacidade para dimensionar estruturas, instalações, equipamentos e 

softwares de tecnologia da informação para atender as necessidades e 

objetivos do negócio; 

 Capacidade para planejamento, organização e orientação para os 

usuários durante a implantação, manutenção ou ampliação de soluções 

de tecnologia da informação; 

 Capacidade para orientar, treinar e prestar suporte para os usuários 

para a utilização de soluções de tecnologia da informação de sua 

especialidade; 

 Capacidade para trabalhar em parceria com áreas distintas e clientes 

diversos; 

 Saber manter-se atualizado da rápida evolução das soluções e TI. 

Habilidades: 

Habilidades são as competências necessárias para compreensão do negócio, 

seus objetivos e necessidades, para utilizar os conhecimentos técnicos detidos na 

execução das atividades. 

 Possuir habilidades intelectuais por excelência; 
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 Capacidade para raciocínio lógico e numérico;  

 Raciocínio abstrato e capacidade analítica para equacionar soluções, 

pensar estrategicamente, introduzir modificações no processo de 

trabalho, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos; 

 Saber multiplicar seus conhecimentos ou apresentar conhecimentos 

necessários dentro da área de atuação para públicos multidisciplinares. 

 Capacidade para atuar em equipes multidisciplinares, ser tolerante e 

paciente com reclamações e pressão para entrega de suas atividades; 

 Possuir habilidade para negociação, conciliações e trabalhar com 

pessoas de diversos níveis culturais e hierárquicos; 

 Possuir capacidade para priorizar suas tarefas sendo flexível e 

adaptável a mudanças e inovações. 

 

Competência emocional: 

Ainda segundo RESENDE (2008, p,129-138), o especialista em TI deve possuir 

a capacidade necessária para manter o controle emocional em situações de conflito 

e diante de fortes demandas e pressões, a capacidade de demonstrar-se sereno 

durante explicações com pessoas que tiverem dificuldades na compreensão do que 

esta sendo apresentado, por não ter conhecimento assunto. 

Empatia para entender as aflições e tensões de usuários, demonstrar atitudes 

flexíveis e de adaptá-las em situações diversas, demonstrando sempre seguranças 

nas informações transmitidas. 

 

Competências Sociais: 

É o conjunto de competências, atitudes e comportamentos necessários para 

transferência dos conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente de trabalho e 

vice-versa. 

 Possuir comportamentos necessários para disseminar conhecimentos 

necessários e úteis para as pessoas, organizações e sociedade; 
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 Possuir senso de responsabilidade social, ter habilidade para 

relacionamentos sociais estratégicos; 

 Possuir e manter a disposição para manter a vida social regular, devido 

às características da profissão.  

2.5 Competências em projetos  

O Guia PMBOK, (2013, p. 17 e 18, 513 – 519) apresenta para o gerente de 

projetos que é o responsável por liderar o time do projeto, atendendo as 

necessidades das tarefas, necessidades das equipes e necessidades individuais dos 

membros da equipe de forma eficaz, deve possuir e aprimorar as seguintes 

competências: 

 Conhecimento: É o saber, são os conhecimentos técnicos e 

experiências do o gerente de projetos, exemplo: melhores praticas de 

gerenciamento de projetos, metodologias, normas, entre outros. 

 Desempenho: É o saber fazer, é o resultado produzido com a aplicação 

dos conhecimentos do gerente de projeto. 

 Pessoal: Refere-se ao comportamento do gerente de projetos com a 

equipe durante a execução e condução das atividades do projeto, são 

habilidades éticas, interpessoais e conceituais para guiar a equipe. 

São apresentadas ainda pelo PMBOK (2013, p. 513 – 519), 11 habilidades 

interpessoais que um gerente de projetos eficaz deve possuir em equilíbrio com as 

habilidades técnicas e conceituais. 

Abaixo são apresentadas as descrições destas habilidades interpessoais: 

 

 Liderança: É a capacidade de executar por meio de outros, conduzir a 

equipe a alcançar o objetivo do projeto por meio de confiança, respeito, 

motivação e inspiração em todas as fases do projeto, provendo o 

desenvolvimento, monitoramento e avaliação da equipe. 
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 Desenvolvimento de equipe: Esta habilidade consiste em auxiliar no 

desenvolvimento dos membros da equipe em tarefas como 

estabelecimento dos objetivos, definição e negociação dos papéis no 

projeto, desenvolvimentos comportamentais na comunicação 

interpessoal, gerenciamento de conflitos, desenvolvimento de 

conhecimentos técnicos necessários para o projeto, e outros 

desenvolvimentos que se façam necessários para obter êxito nos 

objetivos do projeto. 

 

 Motivação: É a capacidade de criar e manter um ambiente que atenda 

os objetivos do projeto, mantendo a motivação dos membros da equipe, 

que são formados de pessoas com culturas, expectativas e objetivos 

individuais diferentes, proporcionando o reconhecimento que estes 

indivíduos consideram necessários e importantes. 

 

 Comunicação: Esta habilidade consiste em identificar a forma mais 

eficaz de comunicação com os membros da equipe, devendo ser levado 

em consideração as questões culturais, nível de relacionamento, o 

conteúdo a ser comunicado e o contexto geral da situação, para 

escolher qual a melhor ferramenta de comunicação a ser utilizada. 

 

 Influencia: O PMBOK apresenta esta habilidade como sendo uma 

estratégia que o gerente de projetos pode utilizar para que a equipe 

coopere no alcance dos objetivos do projeto. Esta estratégia pode ser o 

compartilhamento do poder com alguns membros da equipe, a liderança 

pelo exemplo, compartilhamento de como uma decisão será tomada, ter 

um estilo interpessoal flexível quando estiver tratando com um membro 

da equipe.  

 

 Processo decisório: Para tomada de decisão, o gerente de projeto 

pode tomar as decisões individualmente ou em conjunto com a equipe 
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de projetos, este estilo de decisão é apresentado pelo PMBOK em 

quatro estilos: comando, consulta, consenso ou aleatório. Para a 

escolha de qual estilo será tomada a decisão, o gerente do projeto pode 

levar em consideração os seguintes fatores: restrição de tempo, 

confiança, qualidade e aceitação.  

 

 Conhecimento político e cultural: A equipe de um projeto pode estar 

em um ambiente global ou ser formada por partes interessadas internas 

e externas vindas de culturas diferentes, seguindo normas específicas, 

tanto corporativas quanto individuais, possuírem expectativas diferentes 

sobre o resultado do projeto e outras diversidades.  

Para trabalhar com este ambiente multicultural o gerente de projeto e 

sua equipe de gestão, devem possuir habilidade para conhecer estas 

diferenças, podendo ser feitas por meio de estudos das culturas dos 

membros da equipe ou com uma comunicação eficaz com os vários 

membros da equipe, com este conhecimento é possível à criação de um 

ambiente de confiança mutua e uma atmosfera de ganhos mútuos entre 

os membros da equipe. 

 

 Negociação: Para que o gerente de projetos tenha êxito nas 

negociações que ocorrem constantemente nos projetos, deve possuir 

habilidades para conduzir as deliberações tanto quando o assunto seja 

de interesse comum quanto para assuntos divergentes.  Para isso o 

PMBOK sugere algumas habilidades e comportamentos úteis para estas 

negociações: Analisar a situação antes de iniciar a negociação, distinguir 

os desejos das necessidades, focar nos interesses e questões não nas 

posições, ser realista nas possíveis concessões e ofertas, escutar com 

atenção e comunicar-se de maneira clara, além de conduzir a 

negociação para que ao final, ambas as partes estejam de comum 

acordo não permitindo o sentimento de vantagem uma sobre a outra. 
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 Estabelecimento de confiança: É a habilidade que o gerente do 

projeto deve possuir para conquistar e manter a confiança com a equipe 

e partes interessadas, quando esta confiança é estabelecida traz a 

cooperação, engajamento entre os membros e partes interessadas 

sendo fundamental para o alcance dos objetivos do projeto. A utilização 

das habilidades apresentadas pelo PMBOK e listadas neste capitulo, 

facilitam o desenvolvimento desta habilidade para o gerente. 

 

 Gerenciamento de conflito: O PMBOK apresenta esta habilidade como 

sendo a capacidade que o gerente de projetos deve desenvolver para 

em casos de conflitos no decorrer do projeto, identificar as causas para 

então gerenciar o conflito, tentando minimizar ou evitar impactos 

negativos para o projeto.  

Esta habilidade envolve adaptar seu estilo pessoal aos estilos dos 

envolvidos no projeto, estabelecer um nível de confiança com os 

participantes para conversas honestas e chegarem a uma solução 

positiva para os possíveis conflitos, também é citado que caso a 

resolução de um conflito não seja possível de forma colaborativa entre 

as partes, o gerente de projetos pode adotar outros estilos para lidar 

com o conflito com assertividade, acomodação, tentativa de evitar o 

conflito ou buscar o comprometimento dos envolvidos para resolução. 

A habilidade de gerenciar conflitos envolve todas as outras habilidades 

interpessoais do gerente de projetos já citadas, fazendo com que esta 

habilidade seja desenvolvida sempre. 

 

 Coaching: É descrita como uma habilidade técnica que pode ser 

desenvolvida pelo gerente de projetos, o desenvolvimento e o 

aprimoramento constante desta habilidade permite que o gerente de 

projetos seja aceito com um treinador pelos membros da equipe que 

precisam se desenvolver ou aprimorar competências necessárias para 

execução das atividades dos projetos. 
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O International Project Management Association - IPMA®, conhecida no Brasil 

como Associação Internacional de Gestão de Projetos, é uma organização sem fins 

lucrativos com foco na capacitação profissional na área de gerenciamento de 

projetos, apresenta NCB – National Competence Baseline – Referencial Brasileiro de 

Competências IPMA Brasil. 

Este documento que está na terceira versão, apresenta um referencial de 46 

competências, que para o NCB (2012. p,20) é uma coleção de conhecimentos, 

atitudes pessoais, habilidades e experiências relevantes, que tornam a gestão de 

projetos eficiente, estas competências são apresentadas em três grupos: 

 

 Grupo de competências Técnicas: Neste grupo estão listados 20 

elementos de competências técnicas apresentadas pelo NCB como 

competências fundamentais para gestão de projetos, que são 

necessárias para as etapas de iniciação, execução e enceramento do 

projeto, podendo ter sua ordem e grau de importância alterada de 

acordo com as necessidades do projeto ou etapa. Na tabela 3 são 

listadas estas competências técnicas. 

 

Tabela 3 – Elementos de competência técnica 

1.01 Sucesso no gerenciamento do projeto 1.11 Tempo e fases do projeto 

1.02 Partes Interessadas 1.12 Recursos 

1.03 Objetivos e requisitos do projeto 1.13 Custos e finanças 

1.04 Riscos: oportunidades e ameaças 1.14 Aquisições e contratos 

1.05 Qualidade 1.15 Alterações 

1.06 Organização do projeto 1.16 Controle e reporte 

1.07 Trabalho em equipe 1.17 Informação e documentação 

1.08 Resolução de problemas 1.18 Comunicação 

1.09 Estruturas do projeto 1.19 Iniciação 

1.10 Escopo e entregas 1.20 Encerramento 

Fonte: NCB (2012, p.48) 
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 Grupo de competências Comportamental: Neste grupo o NCB lista 15 

elementos de competências pessoais divido em habilidades e atitudes 

para um gestor de projetos e que podem ser aplicadas aos membros da 

equipe de projeto, a importância destes elementos podem mudar de 

acordo com as situações apresentadas nos projetos. Na tabela 4 são 

listadas estas competências técnicas 

Tabela 4 – Elementos de competência comportamental 

2.01 Liderança  2.09 Eficiência 

2.02 Comprometimento e motivação 2.10 Aconselhamento 

2.03 Autocontrole  2.11 Negociação 

2.04 Assertividade 2.12 Conflitos e crises 

2.05 Descontração 2.13 Confiabilidade 

2.06 Abertura 2.14 Valores 

2.07 Criatividade 2.15 Ética 

2.08 Orientação para resultados  

Fonte: NCB (2012, p.91) 

 

 Grupo de competências Contextual: Estas competências são 

descritas no NCB com 11 conhecimentos que o gestor de projeto deve 

possuir sobre conceitos de projeto, programa e portfólio, aplicação 

destes conceitos nas organizações ou na organização que esta sendo 

conduzido um projeto. Na tabela 5 são listadas estas competências 

técnicas 

Tabela 5 – Elementos de competência contextual 

3.01 Orientação a projetos 3.06 Negócio 

3.02 Orientação a programas 3.07 Sistemas, produtos e tecnologias 

3.03 Orientação a portfólio 3.08 Gestão de pessoas 

3.04 Implementação de Projetos, 

Programas ou Portfólio 
3.09 Saúde, meio-ambiente e segurança 

3.05 Organização permanente 3.10 Finanças e contabilidade 

3.11 Aspectos legais  

Fonte: NCB (2012, p.125) 
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O NCB apresenta o “Olho da Competência” como uma forma gráfica de 

representar a integração dos elementos da gestão de projetos (grupos de 

competências e suas competências especificas), como o ponto de vista do gestor de 

projetos diante de uma situação especifica. 

 

Figura 4: Olho da Competência  

Fonte: NCB (2012 p.47) 
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3. METODOLOGIA  

Como primeira etapa para identificação das competências essenciais para a 

atuação de profissionais de infraestrutura de TI em equipes de projetos, foi 

elaborada a definição de projetos de infraestrutura de TI apresentando suas 

principais características, aplicações e importância para as empresas, a definição de 

equipes de infraestrutura de TI em projetos demonstrando algumas especialidades 

dos profissionais desta área e papéis que estes profissionais podem assumir em 

projetos. Para estas definições foram realizadas pesquisas bibliográfica sobre os 

temas. 

Como segunda etapa para este trabalho, realizou-se uma ampla pesquisa 

bibliográfica para apresentar as definições sobre competências e como estas 

competências podem ser classificadas, competências para especialistas em TI e 

competências para gestão de projetos. 

 Com a realização destas pesquisas bibliográficas e a criação do referencial 

teórico, foi possível a identificação de aproximadamente 95 competências 

distribuídas em competências genéricas, competências relacionadas à especialistas 

em TI e competências relacionadas à profissionais de gestão de projetos.    

Como terceira etapa para este trabalho, foram selecionadas dezenove (19) 

competências para serem propostas como competências básicas que podem auxiliar 

na seleção dos profissionais de infraestrutura de TI para atuação em projetos. 

A identificação destas competências foi realizada com base nas competências 

identificadas no referencial teórico e pela experiência em infraestrutura de TI e a 

participação e condução de projetos de infraestrutura de TI do autor. Foram 

particularizados os aspectos relevantes das competências identificadas no 

referencial teórico com as características dos projetos de infraestrutura de TI e do 

papel que os profissionais desta área podem desempenhar em projetos.  

Estas competências foram divididas seguindo as três dimensões apresentadas 

por SANTIAGO (2008, p21-24), conhecimentos, habilidade e atitude, tais 

competências estão apresentadas na tabela 6. 
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Tabela 6 – Proposta de competências  

 Competência Descrição 

C
o

n
h

e
c

im
e

n
to

 

Formação acadêmica 
Possuir formação acadêmica na área de TI ou 
exata. 

Conhecimento de tecnologias de 
infraestrutura de TI para o projeto. 

Possuir conhecimento e habilidade para propor, 
implantar e operar tecnologias que utilizadas no 
projeto. 

Capacidade analítica 
Possuir conhecimentos e habilidades para 
equacionar soluções, pensamento estratégico, 
sugerir modificações em processos de trabalhos. 

Capacidade para manter-se 
atualizado com novas tecnologias. 

Possuir iniciativa para pesquisa de novas 
tecnologias que se adequem as necessidades de 
um projeto. 

Orientação para trabalhar em 
projetos 

Possuir conhecimentos básicos das etapas de 
projetos. 

Capacidade para análise de custos 
e finanças 

Possuir conhecimento para análise de custos para 
soluções ou serviço de infraestrutura de TI. 

H
a

b
ilid

a
d

e
s
 

Capacidade para 
dimensionamento ou seleção de 
tecnologia. 

Possuir conhecimento e experiência na elaboração 
de estudos para dimensionamentos de 
equipamentos ou soluções de infraestrutura de TI. 

Capacidade para levantamento de 
requisitos. 

Possuir conhecimento e habilidade para identificar 
os requisitos de um projeto ou etapa do projeto 

Capacidade para planejamento e 
organização. 

Possuir facilidade para planejamento de atividades 
e organização na execução. 

Trabalho em equipe 
Capacidade para atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Negociação 
Possuir habilidade para negociação, conciliações e 
trabalhar com pessoas de diversos níveis culturais 
e hierárquicos. 

Eficiência 
Possuir habilidade para otimização do tempo e 
cumprimentos de metas e atividades acordadas. 

Autocontrole 
Possuir disciplina para executar as tarefas diárias, 
trabalhar com as mudanças de requisitos, e lidar 
com situações estressantes durante o projeto. 

Abertura 

Possuir habilidade para fazer com que os outros se 
sintam à vontade para expressarem as 
necessidades durante o projeto ou sugestionarem 
alterações ou outras formas de execução. 
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Liderança 

Possuir habilidade e atitude para promover o 
direcionamento e motivação para outros membros 
da equipe em seus papéis ou funções a fim de 
alcançar os objetivos. 

A
titu

d
e

s
 

Orientação a resultado 
Possuir capacidade para dar foco e atenção aos 
objetivos acordados, conseguindo resultados 
otimizados. 

Confiabilidade 
Atitude para realizar as entregas no prazo e com 
as qualidades acordadas. 

Ética 
Possuir conduta e/ou comportamento aceitos na 
organização. 

Comprometimento 
Possuir atitude e postura perante a equipe e aos 
objetivos acordados, mantendo-se motivado e 
motivando a equipe durante o projeto. 

Fonte: Selecionadas pelo autor 

 

Como quarta etapa para este trabalho, as dezenove (19) competências 

identificadas de acordo com os critérios apresentados anteriormente, foram descritas 

sucintamente e submetidas a um grupo de profissionais por meio de um questionário 

para uma avaliação visando identificar sua importância, este questionário foi 

submetido a dois grupos: 

 Grupo de profissionais responsáveis por projetos de infraestrutura de TI 

ou gestores de projetos, com objetivo de identificar nas competências 

propostas quais julgam mais importantes para os profissionais de 

infraestrutura de TI no momento da seleção ou durante a participação 

destes profissionais em projetos. 

 Grupo de profissionais de áreas diversas que participam de equipes de 

projetos com profissionais de infraestrutura de TI, com objetivos de 

identificar nas competências propostas, quais julgam mais importantes 

quando estão trabalhando em conjunto com estes profissionais. 

O questionário encontra-se no apêndice A. 

Como quinta e última etapa do trabalho, a apresentação dos resultados e a 

proposta final. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os questionários foram submetidos para: 

 Quinze (15) profissionais de gestão de projetos ou responsáveis por 

projetos de TI, retornando doze (12) questionários válidos. 

 Vinte (20) profissionais de áreas diversas que participam de equipes de 

projetos com profissionais de infraestrutura de TI, retornando dezesseis 

(16) questionários válidos. 

Com base nos resultados obtidos com as respostas válidas das duas 

pesquisas realizadas, foram obtidos os seguintes resultados:  

Para os doze (12) profissionais de gestão de projetos ou responsáveis por 

projetos de TI que responderam a pesquisa, as competências apresentadas foram 

consideradas como sendo, 78% muito importante, 19% importantes, 4% desejável e 

nenhuma competência foi considerada dispensável, conforme apresentado nas 

figuras 5 e 6. 

Para os dezesseis (16) profissionais participam de equipes de projetos com 

profissionais de infraestrutura de TI, as competências apresentadas foram 

consideradas como sendo, 56% muito importante, 33% importantes, 12% Desejável 

e nem uma competência foi considerada dispensável, conforme apresentado nas 

figuras 5 e 6. 

 

Figura 5: Resultado geral da pesquisa. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Figura 6: Resultado pesquisa por dimensão. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Os resultados detalhados das perguntas da pesquisa podem ser verificados 

nas figuras abaixo: 

Formação acadêmica: Possuir formação acadêmica na área de TI ou exata. 

 

Figura 7: Competência formação acadêmica. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Conhecimento de tecnologias de infraestrutura de TI para o projeto: Possuir 

conhecimento e habilidade para propor, implantar e operar tecnologias utilizadas 

no projeto. 

 

Figura 8: Competência conhecimento de tecnologias de infraestrutura de TI para o projeto. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Capacidade analítica: Possuir conhecimentos e habilidades para equacionar 

soluções, pensamento estratégico, sugerir modificações em processos de 

trabalhos. 

 

Figura 9: Competência capacidade analítica. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Capacidade para manter-se atualizado com novas tecnologias: Possuir 

iniciativa para pesquisa de novas tecnologias que se adequem as necessidades 

de um projeto. 

 

Figura 10: Competência capacidade para manter-se atualizado com novas tecnologias. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Orientação para trabalhar em projetos: Possuir conhecimentos básicos das 

etapas de projetos. 

 

Figura 11: Competência orientação para trabalhar em projetos. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Capacidade para análise de custos e finanças: Possuir conhecimento para 

análise de custos para soluções ou serviço de infraestrutura de TI. 

 

Figura 12: Competência capacidade para análise de custos e finanças. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Capacidade para dimensionamento ou seleção de tecnologia: Possuir 

conhecimento e experiência na elaboração de estudos para dimensionamentos 

de equipamentos ou soluções de infraestrutura de TI. 

 

Figura 13: Competência capacidade para dimensionamento ou seleção de tecnologia. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Capacidade para levantamento de requisitos. Possuir conhecimento e 

habilidade para identificar os requisitos de um projeto ou etapa do projeto. 

 

Figura 14: Competência capacidade para levantamento de requisitos. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Capacidade para planejamento e organização: Possuir facilidade para 

planejamento de atividades e organização na execução. 

 

Figura 15: Competência capacidade para planejamento e organização. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Trabalho em equipe: Capacidade para atuar em equipes multidisciplinares. 

 

Figura 16: Competência trabalho em equipe. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Negociação: Possuir habilidade para negociação, conciliações e trabalhar com 

pessoas de diversos níveis culturais e hierárquicos. 

 

Figura 17: Competência negociação. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Eficiência: Possuir habilidade para otimização do tempo e cumprimentos de 

metas e atividades acordadas. 

 

Figura 18: Competência eficiência. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

 

Autocontrole: Possuir disciplina para executar as tarefas diárias, trabalhar com 

as mudanças de requisitos, e lidar com situações estressantes durante o projeto. 

 

Figura 19: Competência autocontrole. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Abertura: Possuir habilidade para fazer com que os outros se sintam à vontade 

para expressarem as necessidades do projeto ou sugestionarem alterações ou 

outras formas de execução. 

 

Figura 20: Competência abertura. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Liderança: Possuir habilidade e atitude para promover o direcionamento e 

motivação para outros membros da equipe em seus papéis ou funções a fim de 

alcançar os objetivos. 

 

Figura 21: Competência liderança. 
Fonte: Pesquisa autor 
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Orientação a resultado: Possuir capacidade para dar foco e atenção aos 

objetivos acordados, conseguindo resultados otimizados. 

 

Figura 22: Competência orientação e resultado. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

Confiabilidade: Atitude para realizar as entregas no prazo e com as qualidades 

acordadas. 

 

Figura 23: Competência confiabilidade. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

  



43 

 

Ética: Possuir conduta e/ou comportamento aceitos na organização. 

 

Figura 24: Competência ética. 
Fonte: Pesquisa autor 

 

 

Comprometimento: Possuir atitude e postura perante a equipe e aos objetivos 

acordados, mantendo-se motivado e motivando a equipe durante o projeto. 

 

Figura 25: Competência comprometimento. 
Fonte: Pesquisa autor 
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5. PROPOSTA 

O objetivo deste trabalho é propor um conjunto de competências básicas, mas 

que não limitem possíveis contratações, que possam ser observadas ou 

identificadas por gerentes de projetos, responsáveis por projetos de infraestrutura de 

TI ou profissionais de recursos humanos no momento da seleção de membros para 

compor equipes de projetos de infraestrutura de TI ou profissionais de infraestrutura 

de TI para compor equipes de projetos diversos. 

Possibilitar por meio do referencial teórico, material que possa ser utilizado por 

gestores de projetos ou pessoas interessadas, referências que auxiliem na criação 

ou identificação de competências básicas para profissionais de infraestrutura de TI 

ou formação de equipes de projetos, que sejam aderentes a seus projetos e ajudem 

na identificação e capacitação contínua dos membros de uma equipe de projetos. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base no referencial teórico, metodologia utilizada e por meio da análise 

dos resultados da pesquisa, as competências identificadas se demonstraram 

coerentes com a proposta da utilização das competências que foram apresentadas 

em três dimensões, conhecimento, habilidades e atitudes, como critério que podem 

ser observadas por gerentes de projetos, responsáveis por projetos de infraestrutura 

de TI ou profissionais de recursos humanos, no momento da seleção de 

profissionais de infraestrutura de TI para compor equipes de projetos ou participar de 

etapas específicas de um projeto.  

Cabe ressaltar que as competências apresentadas não são limitantes para a 

seleção ou contratação de profissionais de infraestrutura de TI, cabendo, portanto ao 

responsável pela seleção utilizá-las de acordo com sua estratégia. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como sugestão, recomenda-se uma pesquisa com base nas competências 

apresentadas, com objetivo de identificar formas de avaliar estas competências nos 

profissionais e na criação de um plano de desenvolvimento contínuo para estas 

competências, além da utilização deste material para estudo e desenvolvimento de 

uma proposta de competências básicas para profissional de áreas diversas na 

participação em projetos. 
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9. APÊNDICES 

A. Formulário de pesquisa. 

Instrumento de pesquisa – Competência para um profissional de 

infraestrutura de TI em projetos. 

Esta pesquisa visa complementar os resultados da pesquisa bibliográfica para 

um trabalho de conclusão de curso de Gerenciamento de Projetos sobre as 

competências básicas para um profissional de infraestrutura de TI na atuação em 

projetos. 

A seguir estão apresentadas 19 competências, para cada competência, 

classifique com base em suas experiências qual o grau de importância destas 

competências para um profissional de infraestrutura de TI na atuação em equipes de 

projetos: 

 

Qual sua área de atuação: Ex: TI, Projetos, Recursos Humanos, Marketing. 

R:____________________________________ 

 

1. Formação acadêmica: Possuir formação acadêmica na área de TI ou exata. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

2. Conhecimento de tecnologias de infraestrutura de TI para o projeto: 

Possuir conhecimento e habilidade para propor, implantar e operar 

tecnologias utilizadas no projeto. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

3. Capacidade analítica: Possuir conhecimentos e habilidades para equacionar 

soluções, pensamento estratégico, sugerir modificações em processos de 

trabalhos. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  
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4. Capacidade para manter-se atualizado com novas tecnologias: Possuir 

iniciativa para pesquisa de novas tecnologias que se adequem as 

necessidades de um projeto. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

5. Orientação para trabalhar em projetos: Possuir conhecimentos básicos das 

etapas de projetos. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

6. Capacidade para análise de custos e finanças: Possuir conhecimento para 

análise de custos para soluções ou serviço de infraestrutura de TI. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

7. Capacidade para dimensionamento ou seleção de tecnologia: Possuir 

conhecimento e experiência na elaboração de estudos para 

dimensionamentos de equipamentos ou soluções de infraestrutura de TI. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

8. Capacidade para levantamento de requisitos. Possuir conhecimento e 

habilidade para identificar os requisitos de um projeto ou etapa do projeto. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

9. Capacidade para planejamento e organização: Possuir facilidade para 

planejamento de atividades e organização na execução. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

10. Trabalho em equipe: Capacidade para atuar em equipes multidisciplinares. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

11. Negociação: Possuir habilidade para negociação, conciliações e trabalhar 

com pessoas de diversos níveis culturais e hierárquicos. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

12. Eficiência: Possuir habilidade para otimização do tempo e cumprimentos de 

metas e atividades acordadas. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  
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13. Autocontrole: Possuir disciplina para executar as tarefas diárias, trabalhar 

com as mudanças de requisitos, e lidar com situações estressantes durante o 

projeto. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

14. Abertura: Possuir habilidade para fazer com que os outros se sintam à 

vontade para expressarem as necessidades do projeto ou sugestionarem 

alterações ou outras formas de execução. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

15. Liderança: Possuir habilidade e atitude para promover o direcionamento e 

motivação para outros membros da equipe em seus papéis ou funções a fim 

de alcançar os objetivos. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

 

16. Orientação a resultado: Possuir capacidade para dar foco e atenção aos 

objetivos acordados, conseguindo resultados otimizados. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

17. Confiabilidade: Atitude para realizar as entregas no prazo e com as 

qualidades acordadas. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

18. Ética: Possuir conduta e/ou comportamento aceitos na organização. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 

19. Comprometimento: Possuir atitude e postura perante a equipe e aos 

objetivos acordados, mantendo-se motivado e motivando a equipe durante o 

projeto. 

(   )Muito Importante  (   )Importante  (   )Desejável (   ) Dispensável  

 


