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RESUMO 
 
 

ESTUDO COMPARATIVO DE MODELOS DE GESTÃO Devido à escassez de uma base de 
dados definida e da falta de compartilhamento de informações relacionadas a gestão de 
projetos em T.I., isso traz uma série de problemas para o mercado de trabalho. E esse estudo 
apresenta diferentes tipos de modelos de gestão e faz um comparativo entre eles, com foco na 
área de tecnologia da informação, assim através da demonstração de todas as suas vantagens 
e desvantagens, este estudo é traçado de forma a ressaltar as características mais importantes 
de cada tipo de gestão e as oportunidades que devem ser tratadas nas mesmas. Após esse 
estudo uma síntese sobre quais características deveriam ser evidenciadas, expostas e 
utilizadas em diferentes modelos é mostrada, surgindo desta maneira, um modelo mais 
recomendado para cada empresa startup. Devido a essa situação os conhecimentos 
empregados nesse trabalho foram obtidos através de levantamentos bibliográficos e de 
estudos de casos em empresas que utilizavam esses modelos, o trabalho tem como objetivo 
também alimentar a vontade de empreender, pois ao se deparar com diferentes formas de 
como gerenciar um negócio, e mostrar as diferentes motivações para cada um deles; com isso 
utilizar do conhecimento e das informações sobre os modelos de gestão com foco em 
incidentes, que busca gerenciar a equipe à suportar a demanda de incidentes da melhor forma 
possível, de modo que o acordo de nível de serviço esteja sendo cumprido adequadamente. E 
gestão de pessoas que busca não apenas gerenciar a demanda, mas tem como foco principal 
o desenvolvimento técnico, profissional e comportamental de toda a equipe. Foi necessário a 
utilização de diversos recursos disponíveis voltados para o tema, como: artigos publicados, 
revistas, pesquisas na internet e conversas com envolvidos na área de gestão, bem como 
ferramentas para a elaboração de textos, gráficos, tabelas e de apresentações. O resultado 
alcançado foi a criação de um modelo de gestão mais robusto que tem como base as 
diferentes características levantadas de todos os modelos estudados. Esse novo modelo utiliza 
somente as vantagens de cada um deles, tornado-se assim um modelo mais completo, com um 
escopo de gestão e abrangência maior do que se tinha anteriormente. O foco de cada gestão 
não se define em trabalhar somente em uma frente, mas sim priorizá-las em momentos 
oportunos, momentos esses que são identificados e trabalhados dentro das empresas por seus 
gestores e gerentes de forma cotidiana. Palavras-chave: Modelos de Gestão, Gestão de 
Incidentes, Gestão de Pessoas 


