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Gerente de Projetos PMCDF – Segunda edição

Chris Cartwright, PMP

Um framework do PMI para 
desenvolvimento de competências 

em Gerenciamento de Projetos 

PMCD Framework

framework para desenvolvimento de competências 
em Gerenciamento de Projetos (Project Manager 

Competency Development – PMCD) – Segunda edição propor-
ciona uma estrutura para a definição, avaliação e desenvolvi-
mento de competências em gerenciamento de projetos baseada 
na premissa de que competências têm um efeito direto sobre o 
desempenho. O framework define dimensões-chave das com-
petências e identifica quais competências impactam, com maior 
probabilidade, o desempenho do gerente de projetos. O grau 
deste impacto sobre o sucesso do projeto pode variar, depen-
dendo de fatores tais como tipos e características de projetos 
ou maturidade e contexto organizacional. Embora o framework 
PMCD reconheça estes fatores, neste ponto do desenvolvimento 
do padrão ele não procura direcioná-los diretamente. Mesmo sa-
bendo que as competências identificadas pelo framework PMCD 
têm uma larga aplicação, as potenciais diferenças de importância 
nas competências pessoais nos contextos organizacionais devido 
aos tipos ou características de projetos devem ser consideradas 
durante a aplicação do framework PMCD.
O framework PMDC prove uma visão geral das habilidades e 
comportamentos que alguém precisaria ter para desenvolver 
competências como gerente de projetos.
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Objetivo do framework PMDC 

O framework PMDC é patrocinado pelo Project Management Institu-
te (PMI) e foi lançado em 2002. Ele foi desenvolvido para proporcionar 
tanto a pessoas, quanto a organizações, um roteiro de como avaliar, 
planejar e gerenciar o desenvolvimento profissional de um gerente de 
projetos.

O propósito primário do framework PMDC é o de proporcionar um 
guia para a avaliação de competência de um gerente de projetos. Ele é 
indicado para um gerente de projetos que: 

• Possua o necessário conhecimento prático sobre gerenciamen-
to de projetos, habilidades e experiência representados nos requisitos de 
especificação do exame para o Project Management Professional (PMP®) 
e no estudo para delineamento dos papéis do PMP®;

• Tenha demonstrado conhecimentos ao ter sido aprovado re-
centemente no exame (PMP® ou equivalente);

• Esteja apto a fornecer evidências sobre competências pessoais 
e de desempenho identificadas no framework;

• Seja um gerente de projetos com 3 ou 4 anos de experiência 
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O framework PMDC é patrocinado pelo 
Project Management Institute (PMI) e foi 
lançado em 2002. Ele foi desenvolvido 
para proporcionar tanto a pessoas, quan-
to a organizações, um roteiro de como 
avaliar, planejar e gerenciar o desenvol-
vimento profissional de um gerente de 
projetos.

gerenciando projetos de médio 
e grande porte e que possa es-
tar sob a orientação e direção de 
um gerente de programas ou de 
portfólio ou um gerente de projetos 
experiente.
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