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Resumo 

Este trabalho trata o tema gerenciamento da comunicação em projetos dando ênfase a 

construção de plantas químicas a ideia é apresentada tratando primeiramente o tema 

gerenciamento de projetos como um todo, contextualizando com a teoria, proporcionando uma 

boa compreensão das partes específicas do gerenciamento da comunicação em projetos. 

Demonstrando como uma comunicação eficiente, organizada e breve pode interferir 

positivamente no andamento, custo e escopo de um projeto de construção de uma planta 

química, através da aplicação de técnicas, procedimentos e conceitos advindos da literatura de 

comunicação contemporânea e clássica, abordando situações cotidianas desse tipo de projeto 

com o objetivo de descrever um plano de gerenciamento ideal para o mesmo. Primeiramente é 

feita uma breve explicação do tema planta química e qual é sua função logo em seguida, é 

desenvolvido um estudo mais focado aos objetivos do trabalho, o qual consiste em detalhar a 

comunicação e seus mecanismos expondo seus principais elementos, até que finalmente são 

destacados os elementos chave de um plano de comunicação demonstrando sua relevância 

perante a um projeto de construção de uma planta química através da proposta de aplicação de 

um plano especifico. 

 Palavras Chave: Planta química. Projeto. Gerenciamento. Comunicação. 

 

   



 

 

Abstract 

This work deals with the theme of communication management in projects, emphasizing the 

construction of chemical plants. The idea is presented dealing first with the theme of project 

management as a whole, contextualizing with theory, providing a good understanding of the 

specific parts of communication management in projects. Demonstrating how an efficient, 

organized and brief communication can positively interfere with the progress, cost and scope 

of a chemical plant construction project, through the application of techniques, procedures and 

concepts derived from contemporary and classical communication literature, addressing 

everyday situations of this type of project with the purpose of describing an ideal management 

plan for it. First, a brief explanation of the chemical plant theme is made and how it works after, 

a more focused study is developed to the objectives, which consists of detailing the 

communication and its mechanisms exposing its main elements, until finally they are 

highlighted the key elements of a communication plan demonstrating its relevance to a 

construction project of a chemical plant through the proposal to apply a specific plan. 

 Key Words: Chemical Plant. Projects. Management. Communication. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Definição de planta química 

Douglas (1988) aponta uma  planta química, como uma unidade de processo industrial que 

fabrica ou processa produtos químicos em larga escala, esse ramo inclui as empresas que 

produzem produtos químicos industriais, como petroquímicos, agroquímicos, produtos 

farmacêuticos, polímeros, tintas, etc.  

São utilizados processos químicos, incluindo reações químicas, para formar novas substâncias, 

separações baseadas em propriedades tais como a solubilidade ou a carga iônica, em 

diversos processos de separação, como as destilações, além de transformações por aquecimento 

ou por outros métodos, as indústrias químicas envolvem o processamento ou alteração de 

matérias-primas obtidas por mineração e agricultura, entre outras fontes de abastecimento, 

formando materiais e substâncias com utilidade imediata ou que são necessários para outras 

indústrias. O termo planta é mais comum no meio da engenharia química e entre os grandes 

investidores e operadores de indústrias do setor químico. Normalmente é empregado para uma 

instalação que limita seus produtos e processos a um determinado conjunto integrado. Dada 

esta integração de processos e correntes de matérias primas, é de importância econômica o 

projeto ótimo da disposição dos equipamentos e instalações. (FELDER, 2005). 

Para SHREVE e BRINK (1980) define-se como processo químico qualquer operação ou 

conjunto de operações coordenadas que provocam transformações químicas e/ou físicas. 

As figuras abaixo encontradas na obra desses mesmos autores mostram dois exemplos bem 

conhecidos de processos químicos empregados no nosso país: 

 

Figura 1 Exemplo de processo químico: produção de etanol  Fonte: SHREVE, BRINK (1980) 
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Figura 2 Exemplo de processo químico: produção de açúcar Fonte: SHREVE, BRINK (1980) 

1.2.  Problema  

Como promover a troca de informações entre a equipe de projetos da maneira mais eficiente 

possível?  

1.3.  Objetivo 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é abordar o tema gerenciamento da comunicação em projetos, 

analisando um modelo de plano de comunicação que se adeque aos requisitos de um projeto de 

construção de uma planta química tomando como base bibliografia relacionada e o estilo de 

trabalho adotados por equipes que trabalham na área, focando na metodologia utilizada na 

difusão das informações. 

1.3.2. Objetivo específico 

Este trabalho visa aprendizado dentro do tema gerenciamento da comunicação em projetos 

tendo grande abrangência teórica, pois busca mostrar o que há de mais atual dentro do tema em 
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bibliografia diversificada, analisando procedimentos para alinhamento da comunicação num 

modelo de plano de comunicação ideal para um projeto de uma planta química. 

Sendo assim este estudo possibilita a detecção de problemas de comunicação presentes dentro 

da equipe de projetos, e sua interface com outras gerências. 

1.4.  Delimitação do Tema 

Este trabalho pretende identificar e descrever os processos de gerenciamento da comunicação 

em projetos para isso foram analisados os principais constituintes da comunicação entre equipes 

de projetos, propagação de informações e alinhamento de feedback. O estudo se restringiu aos 

processos de comunicação utilizados em projetos envolvendo temas de gestão da comunicação, 

em: redesenho de processos, reestruturações organizacionais, processo decisório e governança 

corporativa. 

1.5.  Justificativa/Relevância 

Devido ao crescimento da indústria química no Brasil ao longo dos últimos anos e levando em 

conta vários projetos de instalação de novas plantas no país durante a última década há uma 

grande necessidade em aprimorar os modelos de planos de comunicação para projetos de 

construção de plantas químicas, projetando assim um modelo de plano de comunicação ideal 

para esse tipo de projeto. 

Diante deste dilema, cabe a pergunta: será que a comunicação é tão importante para o sucesso 

de um projeto? 

Todos os gestores de projetos reconhecem a comunicação como fator crítico de sucesso na 

implantação dos empreendimentos, capaz de auxiliar no controle do escopo, tempo e custo. 

Então será que a má comunicação em projetos é um reflexo da má formação dos gestores de 

projetos ou uma desfuncionalidade da comunicação? 

É a comunicação que constrói escopo, segmenta stakeholders, informa os riscos, cobra 

resultados e integra as equipes. 

Afim de comprovar que a comunicação é a base do sucesso de um projeto o Project 

Management Institute (PMI) realizou uma análise detalhada da série histórica da pesquisa de 

benchmarking com gestores de projetos de diversos segmentos econômicos no Brasil. Em 2003, 

o não alinhamento das expectativas do cliente em relação à realidade do projeto foi considerado 
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a principal causa de insucesso em projetos, o que indica problemas no planejamento da 

comunicação.  

A pesquisa de 2004 ressaltou que 70% dos participantes consideraram que os problemas 

ocorridos em projetos têm suas raízes ligadas às questões de comunicação.  

1.6.  Metodologia 

Abordagem qualitativa; tipologia quanto aos meios de pesquisa bibliográfica e documental; 

tipologia quanto aos fins descritiva, explicativa e metodológica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 O capítulo de referencial teórico está estruturado em seis subitens, descritos 

sucintamente a seguir:  

• O primeiro subitem define o que é comunicação  

• O segundo subitem trata dos principais elementos da comunicação, como ela é feita qual é 

sua estrutura base, como é formada a lógica da mesma.  

• O terceiro subitem aborda os canais de comunicação sua constituição e formação 

• O quarto subitem fala especificamente do retorno da comunicação ou como é mundialmente 

conhecido “feedback”, o que é um feedback bem feito e qual seu efeito na comunicação. 

• O quinto subitem explora os estilos de comunicação, comparação entre abordagem formal e 

informal. 

• O sexto subitem aborda os métodos de comunicação e suas características e formas mais 

comuns. 

• O sétimo subitem mostra a importância da comunicação para no êxito de um projeto 

exemplificando o porquê esse é um fator crítico de sucesso. 

• O oitavo subitem exibe o padrão de comunicação relatado pelo guia PMBOK, e suas 

especificidades. 

2.1. Definição de comunicação 

O tema comunicação é interpretado e descrito por Juan Bordenave (1994) como: 

“Na comunicação há sempre uma intenção básica: como fonte codificadora, certamente o 

emissor espera que o receptor selecione sua mensagem, a compreenda, a aceite e finalmente a 

aplique. Por sua vez, o receptor ao decodificar a mensagem também tem uma intenção básica. 

Ele deseja selecionar o que é importante para ele. Dessa forma, vai direcionar a sua 

compreensão e avaliação, para depois decidir se aceita ou não o conteúdo transmitido, e aplicar 

o que achar válido na mensagem”. 

De acordo com Kim Heldman (2006), “toda comunicação possui três componentes: o emissor, 

a mensagem e o receptor”, os quais são considerados os principais elementos da comunicação. 
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Na visão de Mendes (1999) comunicação se resume em: “Trocar informações, partilhar ideias, 

sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, atos, palavras, figuras e 

símbolos”. 

Segundo Matos (2009) A comunicação poder vista como um condutor das atividades e 

relacionamentos humanos dentro de uma organização, ele complementa a ideia dizendo que 

comunicação é a troca de entendimento e sentimento por isso que haja uma comunicação eficaz 

é necessário considerar não somente as palavras, mas também as emoções, conhecimentos, 

escrita e linguagem corporal das pessoas com quem nos comunicamos. 

2.2. O processo da Comunicação 

O processo de comunicação necessita de três elementos básicos: um emissor, uma mensagem e 

um receptor, o mesmo é definido como a transmissão e a recepção de mensagens entre um 

remetente e um destinatário onde as informações são codificadas e decodificadas através de 

signos, símbolos, escritos ou gestos. A figura 1 mostra a ordem desse processo 

 

Figura 3 – Processo de comunicação Fonte: CHAVES, L. E., et al, 2007 

O processo da comunicação é feito através de signos, com os quais um emissor afeta o 

comportamento de um receptor, ou seja, é a relação que se estabelece entre a transmissão do 

estímulo e a evolução da resposta. Se o estímulo é ignorado pelo receptor, ou se o emissor não 

exerce a transmissão então não há comunicação (BARBOSA; RABAÇA, 2001). 
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2.2.1. Emissor 

De acordo com Gustavo Matos (2009) o emissor é “um dos protagonistas do ato da 

comunicação, aquele que, num dado momento, emite uma mensagem para um receptor ou 

destinatário”. 

Ainda sobre o emissor, Kim Heldman (2006) diz que: “é o responsável pela apresentação das 

informações de modo claro e conciso; elas devem ser completas e expostas de maneira que o 

receptor consiga entendê-las corretamente. Suas mensagens devem ser relevantes para o 

receptor; mensagens inúteis não passam de um grande incômodo”. 

Em suma emissor é o remetente aquele que envia uma mensagem ele pode ser por exemplo 

uma pessoa, um órgão, uma empresa, entre outros. 

Esse emissor antes de enviar ou produzir uma mensagem procura descobrir o nível de 

conhecimento, instrução e cultura do receptor em outras palavras ele tem que descobrir o 

repertorio do público alvo. 

2.2.2. Receptor 

Receptor é o destinatário da mensagem a quem a mesma foi enviada, ou seja, o “público alvo”. 

Segundo Gustavo Matos (2009) o receptor, no processo de comunicação, é: “um dos 

protagonistas do ato da comunicação; aquele a quem se dirige a mensagem, aquele que recebe 

a informação e a decodifica, isto é, transforma os impulsos físicos (sinais) em mensagem 

recuperada”. 

2.2.3. Mensagem 

A mensagem é um recado verbal ou escrito, aquilo que é dito, escrito ou transmitido por 

símbolos ou sinais, ela pode ser transmitida por voz, textos, desenhos, gestos, movimentos e 

expressões. (FERREIRA, 2010) 

Para Kim Heldman (2006) “a mensagem é a informação que é enviada e recebida. Pode ser 

escrita, verbal, não-verbal, formal, informal, interna, externa, horizontal ou vertical. As 

comunicações horizontais são mensagens trocadas entre pares; as verticais são enviadas e 

recebidas entre o nível da gerência executiva e seus subordinados. 
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2.2.4. Signos 

Segundo Gustavo Matos (2009) signo, no processo de comunicação “é uma convenção social 

e arbitrária, constituída pela combinação de um conceito, denominado significado, e uma 

imagem acústica, ou forma física, denominada significante”. 

2.2.5. Código 

É um conjunto de signos que formam a mensagem, como por exemplo, a escrita é um código 

que transforma uma mensagem falada em uma mensagem escrita. (BARBOSA; RABAÇA, 

2001). 

2.2.6. Codificação e decodificação 

A codificação é o ato ou efeito de codificar, é a tradução de uma mensagem ou ideia para uma 

linguagem que seja entendida por outras pessoas. (FERREIRA, 2010) 

Para Kim Heldman (2006) a codificação, no processo de comunicação, é a transformação de 

uma mensagem em linguagem de acordo com regras preestabelecidas.                                                    

O mesmo autor ainda acrescenta que a decodificação, é a interpretação de uma mensagem, pelo 

receptor. 

A codificação e decodificação está inserida no do modelo de comunicação conforme 

exemplificado na figura abaixo: 

 

Figura 4 – Modelo de comunicação simples Adaptado de: MATOS, Gustavo G, 2009 

Para Pimenta (2006) o processo de codificação e decodificação ocorre quando o emissor 

codifica a mensagem através de um código formado por um conjunto ordenado de signos e o 

receptor ao receber a mensagem realiza o processo contrário identificando assim a mensagem. 
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2.2.7. Contexto 

Para Teixeira (2007) contexto trata-se do ambiente onde se dá a comunicação o qual fazem 

parte os referenciais da codificação e decodificação da mensagem e a relação emissor e receptor, 

ainda segundo o mesmo autor isso é primordial porque se em relação a mensagem tanto emissor 

como receptor tomarem referencias diferentes, a ideia original diferirá absurdamente. A figura 

abaixo ilustra o papel do contexto dentro do processo de comunicação conforme a ideia acima 

descrita.  

 

Figura 5 – Processo da comunicação x contexto Adaptado de: TEIXEIRA, Leonardo 2009 

2.2.8. Linguagem 

Gustavo Matos (2009) afirma que a linguagem é “qualquer sistema de signos (não só vocais ou 

escritos, como também visuais, fisionômicos, sonoros, gestuais, etc.) capaz de servir à 

comunicação entre os indivíduos”. 

Diante da grande importância da linguagem Binder (2007) mostra a dificuldade da comunicação 

entre indivíduos de diferentes línguas maternas, o autor afirma que a forma que as pessoas se 

comunicam depende de sua própria língua nativa.  

Ele aponta o seguinte exemplo, se a língua adotada para a comunicação for o inglês, a eficácia 

da mesma pela maioria dos “não ingleses” será limitada pelo seu conhecimento de expressões, 

vocabulário, capacidade de fazer analogias e contar histórias ou até mesmo entender piadas. 

Por outro lado, os falantes nativos precisam limitar seu vocabulário a frases e palavras 

essenciais, e sempre confirmar a compreensão de suas ideias por colegas estrangeiros.  
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Teixeira (2007) vê a linguagem como a capacidade comunicativa dos seres humanos, a qual 

constrói vínculos, possibilita a transmissão de cultura, garanti o funcionamento de grupos 

sociais enfim é qualquer sistema de signos que sirva a comunicação entre os homens, podendo 

ser visuais, sonoros, gestuais, escritos ou até mesmo vocais. 

2.2.9. Ruído e Barreiras da comunicação 

O ruído, é um sinal indesejável na transmissão de uma mensagem, resume-se a tudo que 

dificulta a comunicação ou interfere na transmissão da mensagem. (BARBOSA; RABAÇA, 

2001). 

Ruído é qualquer perturbação aleatória que ocorra num canal de comunicação durante a 

transmissão de uma mensagem, como por exemplo erros de escrita, interpretação, falta de 

atenção do receptor, uso de siglas e códigos não familiares a todos. (FERREIRA, 2010) 

Penteado (1980), entende que as barreiras da comunicação podem ser detectadas nos ambientes 

organizacionais, apontando principalmente problemas de centralização de informação e 

questões que envolvem interpretação. Este autor alega que as competências comunicacionais, 

consistem na capacidade que um grupo tem de codificar, sendo assim ele conclui que as 

organizações necessitam desenvolver uma competência de comunicação eficaz, a qual possa 

aumentar a capacidade do grupo de interpretar informações e criar significados. 

Para Teixeira (2007) ruído na comunicação está caracterizado como algum elemento que não 

está completamente atrelado ou integrado ao processo de comunicação, causando interferência 

no mesmo.  

Chaves et al (2007), destaca as barreiras da comunicação como elementos que causam 

interferência e distorção no processo de comunicação, sendo por indivíduos ou grupos com 

diferentes graus de habilidade e conhecimento técnico. 

2.3 Canais de Comunicação 

Os canais de comunicação são os possíveis relacionamentos entre os indivíduos num processo 

de comunicação. Eles mostram a complexidade do processo de comunicação e quantificam 

esses relacionamentos. A figura 1 exemplifica uma reunião com quatro demonstrando exatos 
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seis canais de comunicação, pois todos os participantes podem interagir entre si.

 

Figura 6 – Canais de comunicação Adaptado de: MULCAHY, 2008 

Teixeira (2007) classifica canal como o meio que possibilita o contato entre o emissor e o 

receptor, sendo que é sempre necessário que o mesmo esteja livre de ruídos que possam 

atrapalhar ou impedir a chegada da mensagem ao receptor. 

Para Tomasi (2010) o canal é um fator da comunicação a que se deve dar atenção especial, 

abordando o mesmo como um fator estratégico isso porque se ele foi mal escolhido a 

comunicação resultará inócua. 

2.4 - O Retorno da Mensagem (feedback) 

Segundo Carlos Rabaça (1987) o retorno da mensagem ou feedback “é originário da teoria de 

sistemas e significa, na tradução literal, retroalimentação, isto é, processar informações e 

transmiti-las ao sistema para a continuidade do seu funcionamento. Em outras palavras, é o 

retorno da informação”. Portanto, no processo de comunicação, além da intenção de transmitir 

um sentido, transmitir uma mensagem, é necessário também confirmar o entendimento desta 

pelo receptor e o feedback é a melhor forma para isso. 

Para que a comunicação possa de fato existir de maneira eficaz é preciso que um emissor envie 

uma mensagem, por um canal adequado, à um receptor e que o mesmo se certifique que este de 

a recebeu. (RABECHINI & CARVALHO, 2002).  
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A figura abaixo representa o feedback no contexto do processo de comunicação. 

 

Figura 7 – Representação do feedback Adaptado de: MATOS, Gustavo G, 2009 

2.5. Estilos de Comunicação 

Dependendo do conteúdo da comunicação, o gerente de projeto deve decidir entre os estilos o 

formal ou informal. 

2.5.1. Comunicação formal  

Dinsmore (2003) destaca que este estilo de comunicação, tem regras e procedimentos internos 

que devem ser seguidos e confirmados por um formato ou protocolo. Na metodologia de gestão 

de projetos, há uma sequência de eventos e procedimentos com documentos formatados.  

2.5.2. Comunicação informal 

 Dinsmore (2003) afirma que neste estilo de comunicação não existem regras para troca de 

informações, a mesma é feita de forma livre. Um detalhe é que ela tem um baixo custo pelo 

fato de não depender de confirmações oficiais, as concepções mais atuais de gerenciamento de 

projetos, têm adotado uma gestão mais informal, visando atingir uma comunicação mais ágil e 

eficiente, agregando valor ao projeto. 
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2.6. Métodos de Comunicação 

Mulcahy (2008) diz que a comunicação necessita ser objetiva, concisa e adequada para cada 

situação, podendo ocorrer verticalmente, ou horizontalmente dentro de uma organização ou 

entre a organizações. 

Afim de aplicar os métodos de comunicação apropriados a cada situação algumas características 

da mesma precisam ser observadas para a escolha dos métodos que podem ser: escrita formal, 

verbal formal, escrita informal e verbal informal. 

Mulcahy (2008) dá exemplos de utilização de cada método de comunicação num ambiente de 

projetos na tabela abaixo: 

Método de 

comunicação 
Quando é usado 

Escrita informal 

Problemas complexos, planos de gerenciamento 

de projetos, termo de abertura do projeto, 

comunicação 

a grandes distâncias 

Verbal formal Apresentações, palestras 

Escrita informal Memorandos, e-mails, bilhetes 

Verbal informal Reuniões, conversas 

Tabela 1 - Métodos de comunicação Fonte: Rita Mulcahy (2008) 

Como podemos ver na tabela acima, cada método de comunicação é aplicado em diferentes 

situações. Por exemplo não é possível um gerente de projetos, usar um método verbal informal 

para apresentar do status do projeto em andamento aos patrocinadores, uma tarefa como essa 

demanda um certo formalismo e não há margem para um linguajar com gírias ou termos 

técnicos específicos de desconhecimento dos participantes.  

No caso de uma “conversa de corredor” entre o gerente do projeto e os membros da equipe, não 

cabe empregar o método verbal formal, pois essa conversa pode não ter referência ao projeto. 

2.7. A importância da comunicação para os projetos   

A comunicação é um fator determinante para o sucesso de um projeto, portanto saber gerenciá-

la tem é um requisito fundamental para garantir que o mesmo seja controlado e executado 

conforme o planejado.  
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Para Mulcahy (2008), o gestor de um projeto dedica 90% do seu tempo ás comunicações, a 

autora ainda complementa o seu pensamento dizendo “que a comunicação é o principal 

problema do gerente de projetos” essa visão mostra a importância de um bom plano de 

comunicação. 

Segundo Chaves (2007), é preciso ter informações precisas sobre o projeto, quanto ele deve 

custar, qual o produto e subprodutos serão gerados.  

Para isto, é necessário adquirir informações de pessoas especializadas no desenvolvimento do 

produto, ao buscar e receber estas informações exercita-se a comunicação, que poderá ser clara 

ou não, isto também dependerá de que forma a mensagem está sendo enviada ou recebida. 

O mesmo autor ainda complementa seu pensamento dizendo que projetos são realizados por 

pessoas que se utilizam da comunicação para compreender como as tarefas devem ser realizadas 

para que os objetivos traçados sejam cumpridos, sendo assim a comunicação promove a 

compreensão mútua, que é o elemento fundamental no gerenciamento de qualquer projeto. 

Heldman Klin (2006) afirma que “90% do trabalho do Gerente de Projetos é comunicação” e 

as pesquisas também apontam que a grande maioria do tempo do gerente de projetos é gasto 

com comunicação. 

CHAVES (2007) explica que projetos são realizados por pessoas que fazem uso da 

comunicação para compreender e realizar tarefas afim de cumprir os objetivos traçados nestes 

projetos. 

O gerenciamento das comunicações é composto de processos que garantem que as informações 

do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e alocadas de 

forma apropriada e oportuna (PMI, 2004).  

Para Carvalho & Mirandola (2007), é importante que as competências de comunicação sejam 

desenvolvidas afim de facilitar a interpretação da informação pelos stakeholders possibilitando 

a criação de significados comuns. 

2.8 A gestão da comunicação segundo o guia PMBOK                                                                                        

O Guia PMBOK coloca que: “O gerenciamento das comunicações do projeto é a área de 

conhecimento que emprega os processos necessários para garantir a geração, coleta, 

distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto 
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de forma oportuna e adequada” (GUIA PMBOK, 2004). O Guia PMBOK divide a comunicação 

em quatro partes conforme apresentado na tabela abaixo. 

PLANEJAMENTO 
DAS  

COMUNICAÇÕES  

DISTRIBUIÇÃO 
DAS 

 INFORMAÇÕES  

RELATÓRIO DE  
DESEMPENHO  

GERENCIAR AS  
PARTES 

INTERESSADAS  

Determinação das 
necessidades 

de informações das 
partes interessadas 

no projeto. 

Colocação das 
informações  
necessárias à 
disposição  
das partes 

interessadas no 
projeto 

 no momento 
adequado. 

Coleta e distribuição 
das  

informações sobre o 
desempenho.  

Gerenciamento das 
comunicações  

para satisfazer os 
requisitos das 

 partes interessadas 
no projeto. 

Tabela 2: Divisão da comunicação segundo PMBOK 
 
O Guia PMBOK também alerta que as habilidades e os processos descritos devem ser sempre 

aplicados uniformemente em todos os projetos e que o gerente de projetos, em colaboração com 

a equipe do projeto, é sempre responsável pela determinação dos processos adequados e do 

grau adequado de rigor de cada processo, para qualquer projeto. 

Diante desse contexto Hallow (1998) afirma: “Gerenciar expectativas não é simplesmente 

identificar o que o cliente quer. Gerenciar expectativas é guiar o cliente de forma tal que ele 

espere por aquilo que você pode oferecer”. 
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3. MODELO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Este capítulo está estruturado em três subitens, conforme descrito sucintamente a abaixo:  

• O primeiro subitem descreve os elementos chave de um plano de comunicação, como ele é 

feito, qual é sua estrutura e forma básica.  

• O segundo subitem trata da relevância da comunicação para um projeto de construção de uma 

planta química. 

• O terceiro subitem sugere um padrão de plano especifico para esse tipo de projeto. 

  3.1. Plano de Gerenciamento das Comunicações                              

Vargas (2009) define o Plano de Gerenciamento das Comunicações como um documento 

formal que descreve os procedimentos que são utilizados para gerenciar a comunicação no 

projeto, afim de torna-la a mais eficaz possível para que a mesma possa seguir o conceito do 

modelo apresentado na figura 4: 

 

Figura 8 – Modelo de comunicação Adaptado de: MATOS, Gustavo G, 2009 
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O objetivo do plano é desenvolver uma estrutura geral para o gerenciamento e coordenação da 

comunicação que irá ocorrer ao longo do projeto, assegurando a troca de informações, 

relevantes em todas as etapas. 

Gerente de Projetos deve fazer uso dos seguintes procedimentos e ferramentas para garantir o 

bom funcionamento do plano: 

Ferramenta colaborativa, através de uma estrutura clara de atribuições dos componentes da 

equipe, dos limites de acesso e da relação entre os participantes no do projeto; 

Regras para nomeação, numeração de arquivos, revisões e distribuição de cópias impressas de 

documentos; 

Definição de conteúdo e informações do projeto; 

Incentivo à comunicação entre os integrantes da equipe, para haja solução rápida de questões 

do projeto; 

Estabelecer de forma clara os prazos nas entregas para as etapas de desenvolvimento do projeto; 

Os itens acima descritos podem garantir o sucesso da comunicação do projeto pois estão 

diretamente ligados a dispersão ordenada da informação durante a construção, sem essa 

dispersão a informação não é distribuída de forma homogênea e a não homogeneidade da 

distribuição da informação pode levar a erros de construção, mudanças de escopo, interpretação 

ambígua e retrabalho que serão refletidos em atrasos no cronograma, desperdício de recursos e 

aumento dos custos. 

  3.2. Comunicação em um projeto de construção de uma planta química                              

A comunicação tem como principais objetivos conectar as diversas partes interessadas e seus 

diferentes interesses e culturas em prol do atendimento dos objetivos do projeto, fornecendo 

ligações entre pessoas e informações necessárias, garantindo a geração, disseminação, 

armazenamento, recuperação e descarte de informações do projeto.                          

A fim de evitar retrabalhos, mudanças no escopo de construção, conflitos entre as disciplinas 

de engenharia é fundamental que o plano de comunicação de um projeto de construção de uma 

planta química siga os modelos e padrões conforme o PMBOK.                            

O gerente do projeto deve estar sempre atendo aos desvios e falhas encontrados no plano de 

comunicação e deve cobrar sempre da equipe de projeto o cumprimento com rigor desse plano.                                                                                                                             
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Um exemplo clássico de falha de comunicação que pode ser evitado com a utilização do plano 

é a simples alteração do diâmetro de um bocal de um equipamento de processo, a disciplina de 

mecânica altera a medida do mesmo e não comunica as demais disciplinas. 

Esse exemplo demonstra na pratica o retrabalho gerado no projeto devido a uma falha na 

distribuição da informação. 

A situação apresenta o conflito com as disciplinas de tubulação e instrumentação que no 

momento da instalação de um tubo que conecta o equipamento ao processo ou de uma 

válvula/instrumento de operação do mesmo percebem que o diâmetro agora é outro e que 

precisarão mudar o seu escopo, gerando retrabalho de montagem e projeto. 

Outro exemplo clássico e a alteração do layout de construção da alimentação elétrica da planta, 

se a equipe de elétrica alterar os “caminhos” por onde serão dispostos os cabos elétricos que 

alimentarão os equipamentos e não comunicar as demais áreas envolvidas, vários desvios e 

interferências poderão acontecer porque os cabos elétricos podem conflitar com as tubulações, 

bases civis ou redes de comunicação de instrumentação, gerando retrabalhos e 

consequentemente aumento de custo mais desvio no cronograma. 

3.3. Plano de Gerenciamento das Comunicações de um projeto de construção de uma 

planta química 

3.3.1 Objetivo do plano de comunicação                                                                           

Gerenciar as comunicações do projeto de construção de uma planta química requer um plano 

especifico que deve ser desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto 

englobando os processos necessários para assegurar que as informações do sejam geradas, 

coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e 

apropriada. 

O Plano de gerenciamento das comunicações descreve de forma clara como as comunicações 

do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas e guia a equipe em relação 

a todo o ciclo de vida das informações usadas no projeto. 

Também é papel do plano apresentar de forma transparente e simples o fluxo de informações 

que será distribuída durante o projeto, bem como destacar os responsáveis pelos veículos de 

transmissão da mesma, ou seja descreve como os planos de engenharia serão transformados em 
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construção pela equipe de montagem, através das interpretações dos construtores e detalhes 

informados pela equipe de engenharia através do plano de comunicação.  

3.3.2 Planejar o gerenciamento das comunicações 

Processo de descrever de forma detalhada e clara neste plano como as comunicações do projeto 

serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas com base nas necessidades de 

informação, requisitos das partes interessadas e os ativos organizacionais disponíveis. 

O gerente de projeto não deve poupar esforços para criar uma rede ampla de comunicação afim 

de manter a mesma fluindo constantemente atualizada e precisa pelo canteiro de obras, fazendo 

com que todas as áreas envolvidas mantenham uma comunicação clara livre de ruídos para que 

todos sempre estejam bem informados sobre mudanças, atrasos, dificuldades e lições 

aprendidas. 

O fluxo de informação descrito acima é responsável por evitar a propagação de erros no decorrer 

da obra, aumento da morosidade, desvios de escopo e retrabalhos. 

3.3.3 Gerenciar as comunicações 

Processo de colocar as informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, 

conforme descrito neste plano. 

O endereçamento correto das informações tem grande importância na vida do projeto por isso 

o envio e recebimento de informações feito pelas diversas áreas responsáveis do projeto deve 

ocorrer da forma mais ordenada e coesa possível. 

Essa troca de informações promovida pelo gerenciamento de comunicação do projeto faz com 

que todos se mantenham bem informados sobre o andamento da obra, suas mudanças e desafios. 

3.3.4 Controlar as comunicações 

Processo de monitorar e controlar as comunicações para garantir que as necessidades de 

informação das partes interessadas sejam atendidas, conforme descrito neste plano. 

Basicamente é garantir que o fluxo de informações está ocorrendo de modo ordenado e eficaz 

através de verificações como reuniões diárias, auditorias e preenchimento de formulários. 



29 

 

3.3.5 Procedimentos de comunicação 

Todos os procedimentos relacionados a comunicação devem seguir as políticas e procedimentos 

adotados pela empresa, estas políticas e procedimentos serão documentados no sistema de 

gestão da qualidade do projeto afim de proteger o plano de comunicações de falhas. 

Todos esses documentos de comunicação ajudam a evitar lacunas na comunicação do projeto 

as quais podem custar muito tempo e dinheiro, deixando sempre à mão dos responsáveis pela 

obra informações atualizadas e cofiáveis para que os mesmos possam tomar decisões do modo 

mais assertivo possível. 
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4. CONCLUSÕES 

A comunicação, é interpessoal, baseada em valores e objetivos do receptor e emissor, no caso 

dos projetos de planta químicas, deve ser concebida durante a construção do escopo, para que 

possa influenciar e interagir na equipe de projeto. 

O como fazer é uma consequência desta escolha estratégica. As circulares, e-mail, 

apresentações, reuniões etc, direcionadas aos envolvidos no projeto, por exemplo, perdem sua 

força a menos que quem escreve saiba o que essas pessoas são capazes de perceber. O processo 

de comunicação requer a interação para alcançar seus resultados planejados. Todo este esforço 

reflexivo tem como finalidade repensar esse lugar (projetos) em que esta comunicação se 

realiza, devido às restrições do modelo mecanicista aplicado em projetos. Independente da 

natureza do projeto, as perdas financeiras decorrência da pouca eficácia da comunicação desse 

modelo tem acarretado consequências negativas para esses empreendimentos. 
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5. POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS 

Tendo em vista o atual crescimento do ramo químico em nosso país fica evidente a carência em 

desenvolver modelos de planos de comunicação para projetos de construção de plantas 

químicas. 

Este trabalho mostra que a comunicação é um ponto de alta relevância para os projetos de 

construção de planta químicas, através da análise de modelos de planos de comunicação, lista 

de ferramentas, técnicas e procedimentos para alinhamento da comunicação entre equipes de 

projetos. 

O mesmo serve de base para futuros desdobramentos na análise e desenvolvimento de 

programas, portfólios e projetos de construção na área química que tenham como ambição a 

otimização de produtividade, eficácia e assertividade através de um plano de comunicação 

robusto o qual possa levar o empreendimento ao sucesso em pouco tempo e alocando a menor 

quantidade de recursos possíveis. 
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