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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema as falhas de comunicação e seus impactos em projetos. 

Sendo assim esta pesquisa se presta a finalidade, em seu objetivo geral, de desenvolver uma 

analise sobre como as empresas estabelecem processo de comunicação de modo a observar as 

falhas destas que podem derivar no fracasso de um projeto possibilitando assim verificar as 

principais falhas de comunicação e seus impactos no gerenciamento de projetos nas mesmas. 

Ao longo desta pesquisa será defendida a ideia de que gerenciar corretamente a comunicação 

em ambientes de projeto é fator determinante de sucesso do projeto, pois ao negligenciar a 

comunicação com os membros da equipe o gerente de projeto cria um distanciamento entre 

ele e a equipe, o que pode impactar gravemente o projeto, sendo essencial constatar que a 

comunicação está ligada à produtividade e ao ganho de tempo. Para realização desta pesquisa 

utilizaremos de objetivos específicos tais como: identificação e analise das falhas de 

comunicação assim como os impactos deste em projetos, metodologia de comunicação para 

aumentar a eficiência eficácia do gerenciamento de projetos. Sendo assim, este estudo 

apresentará os componentes que fazem parte do processo de comunicação, as suas possíveis 

falhas que podem ocorrer durante este processo fazendo com o que projeto possa fracassar, 

pois certo é que fatores podem influenciar no modo como as comunicações serão 

interpretadas pelas partes. Além disto, outros fatores tais como: barreiras e ruídos fazem com 

que ocorra equívoco na informação recebida pelos receptores.  Para a realização deste estudo, 

utilizaremos a coleta de dados bibliográficos e sites especializados. 

 
 

PALAVRAS–CHAVE: Falhas de Comunicação. Metodologia da Comunicação. PMBOK. 
Gerenciamento de Projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper deals with communication failures and their impacts on projects. In this way, this 

research lends itself to the purpose, in its general objective, of developing an analysis about 

how companies establish a communication process in order to observe their failures that can 

lead to the failure of a project, thus allowing to verify the main communication failures and 

project management impacts on them. Throughout this research will be defended the idea that 

correctly managing communication in project environments is a determinant factor of project 

success, because by neglecting communication with team members the project manager 

creates a separation between him and the team, the which can have a serious impact on the 

project, and it is essential to note that communication is linked to productivity and to the gain 

of time. In order to carry out this research we will use specific objectives such as: 

identification and analysis of communication failures as well as the impacts of this in projects, 

communication methodology to increase the effectiveness efficiency of project management. 

Thus, this study will present the components that are part of the communication process, its 

possible failures that may occur during this process, causing the project to fail, because 

certain factors may influence how the communications will be interpreted by the parties . In 

addition, other factors such as barriers and noise cause misunderstandings in the information 

received by the receivers. For the accomplishment of this study, we will use the collection of 

bibliographical data and specialized sites. 

 

KEY WORDS: Communication Failures. Communication Methodology. PMBOK. Project 

management. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre o modo como as empresas 

estabelecem seus processos de comunicação observando as falhas destas que podem derivar 

no fracasso de um projeto e assim verificar as principais falhas de comunicação e seus 

impactos no gerenciamento de projetos.  

A nossa intenção é demonstrar que comunicação é um conceito amplo e sua aplicação 

é ainda maior. De modo que o ato de comunicar consiste na exteriorização do que 

eventualmente pensamos/sentimos em símbolos/códigos. Estes símbolos são então 

transmitidos e interpretadas pelo receptor. Fato é que desde os primórdios, a comunicação é 

fundamental para o homem e a vida em sociedade. É ela que determina a nossa vida social, 

ditando o sucesso ou fracasso de nossas vidas. 

 Através da comunicação compreendermos uns aos outros, independentemente da 

forma (corporal, oral, escrita ou digital, entre outras) que esta ocorra. Nesse sentido, hoje há 

de se observar diversos processos de comunicação que combinam comunicação de massa e 

comunicação pessoal. 

Segundo Mendes (1999), “a comunicação significa tornar comum, trocar informações, 

partilhar idéias, sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, atos, 

palavras, figuras, imagens, símbolos, etc.”. 

 Para que ocorra uma perfeita comunicação se faz necessário estabelecer um 

relacionamento onde o emissor queira se comunicar transmitindo uma mensagem (escrita, 

falada, sinalizada e outra) e o receptor receba e compreenda esta mensagem, sem que ocorra 

falha na referida comunicação. 

 Entretanto é inquestionável que muitos problemas podem ocasionar falhas na 

comunicação causando distorções ou erros de compreensão do receptor, o que ocasionará 

transtornos e/ou perdas na real e perfeita compreensão entre os envolvidos.  

A professora de comunicação para negócios e relações interpessoais do Insper (Ensino 

Superior em Negócio, Direito e Engenharia), Mara Behlau, traz que “a comunicação no 

mundo corporativo é essencial para a sobrevivência profissional”. Afirma ainda que “as 

empresas precisam compreender que a forma de se comunicar com os seus colaboradores 
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impacta diretamente em sua imagem”. De acordo ainda com Mara Behlau “Falar difícil é 

fácil, difícil mesmo é falar simples. Simplicidade na comunicação deve ser meta.”.  

Ressaltemos então que em uma comunicação é importante observar que quanto menos 

ruídos, melhor, o conteúdo deve ser útil e relevante para o receptor da mensagem e conter 

informações simples que possibilitem uma fácil conversação.  

Segundo uma pesquisa realizada pelo Project Management Institute Brasil (PMI), 76% 

de 300 grandes empresas, define a comunicação no ambiente de trabalho como o principal 

motivo de fracasso de diversas atividades propostas. Nesse sentido temos que na comunicação 

pode ocorrer muitos ruídos no ambiente empresarial e nos seus respectivos projetos de modo 

a danificar ou impedir o envio da mensagem no ambiente social. Sendo assim temos que 

melhorar a comunicação no ambiente de trabalho de modo a colaborar para propor soluções, 

expor ideias, explicar estratégias, entre outras situações, objetivamente e sem obscuridade. 

Sendo assim a comunicação é uma atividade-chave da empresa. Ela é guardiã da imagem, da 

reputação e da credibilidade das mesmas. 

Desse modo temos que a escolha pelo tema ocorre devido ao fato que a comunicação é 

hoje considerada uma das áreas mais importantes para um Gestor de Projetos, devendo ser 

realizada de maneira eficaz para que possa ser recebida e compreendida em todas as fases de 

um projeto pelas partes envolvidas. 

 Nesse sentido gerenciar corretamente a comunicação em ambientes de projeto é fator 

determinante de sucesso do projeto, pois ao negligenciar a comunicação com os membros da 

equipe o gerente de projeto cria um distanciamento entre ele e a equipe, o que pode impactar 

gravemente o projeto. De modo que podemos constatar que a comunicação está ligada à 

produtividade e ao ganho de tempo. 

 E assim no estudo do presente trabalho teremos para o tema escolhido, algumas 

considerações preliminares acerca das Falhas de comunicação e seus impactos no 

gerenciamento de projetos. Mais adiante verificaremos como os problemas de comunicação 

oneram a execução dos projetos e conseqüências deste. 

O presente trabalho está dividido: no primeiro capítulo encontra-se o conceito de 

comunicação pessoal e comunicação empresarial, contendo informações gerais, sobre o tema.  

No capítulo 2 abordaremos a disciplina gerenciamento da comunicação dentro do guia 

PMBOK®. Enquanto que o capítulo derradeiro abordará o tema gerenciamento de projetos 
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onde se verificará que se trata do planejamento e controle de projetos, observando-se 

habilidades e dos conhecimentos das boas práticas, técnicas e ferramentas para elaboração de 

atividades relacionadas a um conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com certo 

custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos. Neste capítulo se 

verificará alguns casos onde o resultado do projeto é altamente impactado pela aplicação do 

gerenciamento da comunicação. Na conclusão é estabelecida a análise e interpretação dos 

assuntos abordados nos capítulos. 

Ressalte-se, todavia, que o presente trabalho de monografia não tem a intenção de 

exaurir todo o conteúdo referente ao tema, haja vista a vastidão do mesmo. 
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2.  DA COMUNICAÇÃO – CONCEITO 

  

 Comunicação é uma palavra derivada do termo latino "communicare", que significa 

"partilhar, participar algo, tornar comum". 

 Segundo dispõe o dicionário Aurélio comunicar significa pôr em comunicação; 

participar, fazer saber; pegar transmitir; estar em comunicação; corresponder-se; propagar-se; 

transmitir. 

 Basicamente temos que o processo de comunicação consiste na transmissão de 

informação entre um emissor e um receptor que descodifica (interpreta) uma determinada 

mensagem. Entretanto, é importante ressaltar que para que ocorra uma perfeita comunicação 

se faz necessário que exista uma construção de um relacionamento. E sendo assim, é preciso 

que o emissor queira se comunicar e transmita uma mensagem, escrita, falada, ou outro tipo. 

De igual modo, o receptor precisa querer receber a mensagem. Tendo assim uma troca 

consciente para que ocorra a perfeita compreensão da mensagem (e da idéia contida na 

mensagem), e com essa compreensão, algo deve ser produzido no receptor. 

 A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos que podem ser gestos, sons, 

indícios, uma língua natural (português, inglês, espanhol, etc.), ou outros códigos que 

possuem um significado (por exemplo, as cores do semáforo), e transportada até o destinatário 

através de um canal de comunicação (o meio por onde circula a mensagem, seja por carta, 

telefone, comunicado na televisão, etc.).  

Nesse processo podem ser identificados os seguintes elementos: emissor, receptor, 

código (sistema de sinais) e canal de comunicação. Outro elemento presente no processo 

comunicativo é o ruído, caracterizado por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita 

captação da mensagem (por exemplo, falta de rede no celular). 

 

FIGURA 1: ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO. – (FONTE: Ar t i g o :  Ge r e n c i ame n t o  d a  

C omun i c a ç ã o :  Q u em  N ão  S e  C omun i c a…,  Alexandre Zoppa, 2014.)   
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Quanto à forma, a Comunicação pode ser comunicação verbal, não-verbal e mediada. 

Vale ressaltar que quando uma mensagem tiver que percorrer muitos elos de uma cadeia de 

comunicação, a probabilidade de ocorrerem distorções é muito alta. Seja pelo subjetivismo 

que faz com que as pessoas tendam a valorizar aspectos diferentes de uma mesma informação, 

seja pelo famoso princípio de “quem conta um conto, aumenta um ponto”. Assim, qualquer 

que seja o canal utilizado para a transmissão de uma mensagem (comunicação), vale checar se 

o que foi recebido confere com a intenção original. 

 O estudo da Comunicação é amplo e sua aplição é ainda maior. 

 

2.1 DA COMUNICAÇÃO PESSOAL E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

Como já bem ressaltamos, a necessidade de comunicação faz parte do relacionamento 

humano. Sem ela, seria impossível a compreensão entre as pessoas. 

 Nos canais de comunicação pessoal temos que estariam relacionadas duas ou mais 

pessoas comunicando-se diretamente entre si. Elas podem comunicar-se presencialmente, por 

telefone, pelo correio, ou qualquer outro meio eletrônico. Os canais de comunicação pessoal 

são considerados eficazes pelas oportunidades que têm de individualizar a apresentação e o 

feedback. 

 Temos que a comunicação empresarial é a área estratégica de planejamento dentro do 

contexto empresarial, sendo ela uma atividade essencial para que a empresa possa atingir seus 

objetivos de manutenção da própria reputação, tanto interna quanto externa, assegurando suas 

estratégias de uma forma coerente para atingir ao mesmo tempo todos os interessados, 

considerados como seu público alvo, desde os acionistas e investidores até o cliente final. 

Uma boa estratégia de comunicação contribui para uma empresa de sucesso. A comunicação 

na empresa objetiva adequar o comportamento das pessoas, a fim de que suas ações tenham 

êxitos à execução das metas programadas. Uma das maneiras de assegurar a eficácia dos atos 

comunicativos é definir os limites do comportamento e dos atos comunicativos. A 

comunicação dentro da empresa deve ser conduzida por uma pessoa responsável pelas 

estratégias, táticas, normas, fluxos, métodos, processos e planos. 
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 A importância da comunicação em projetos tem sido ressaltada porque “quase tudo 

que acontece de errado em projetos pode ser rastreado, a algum tipo de falha nas 

comunicações” (DINSMORE, 1999). 

Nesse sentido constatamos que muito dos erros nas empresas podem ser atribuídos às 

falhas de comunicação e de modo que a comunicação eficaz se faz essencial na vida cotidiana 

de uma empresa, sendo um dos grandes desafios para as organizações modernas.  

A comunicação empresarial pode ser enquadrada na comunicação integrada, que é o 

planejamento estratégico que compreende várias áreas como: assessoria de imprensa, 

comunicação interna, organização de eventos, relações públicas, propaganda, publicidade, etc. 

Por esse motivo, muitas vezes a comunicação empresarial pode ser trabalhada por 

profissionais de áreas distintas, como jornalistas, publicitários ou relações públicas. Em 

algumas empresas, os principais responsáveis pela comunicação empresarial são os diretores 

ou gestores, porque os conhecimentos de gestão também são essenciais para uma boa 

comunicação praticada pela empresa. 

 A comunicação está ligada à produtividade e ao ganho de tempo. Investir em 

comunicação, entre outros benefícios, faz ganhar tempo, gera produtividade, eficiência, reduz 

custos e obtém sucesso na condução dos projetos. E nesse sentido temos que comunicar-se de 

forma eficaz é um desafio que muitas organizações enfrentam, já que muitos 

empreendimentos são malsucedidos por falhas de comunicação. 

 Segundo Marcio Galvão (2006) em seu artigo, “a boa ou má comunicação também tem 

reflexos diretos na moral da equipe, o que pode se refletir em um maior (ou menor) nível de 

cooperação e produtividade”. 

 Para estruturar de forma eficiente a comunicação, o gestor faz um trabalho com a 

concepção de que a comunicação empresarial vai além da transmissão de informação. Trata-

se de um processo de estabelecimento de relação entre interlocutores, entre os setores da 

empresa. Portanto, a discussão não deve ser limitada ao fluxo de informação, que também é 

importante, é preciso trabalhar a ideia de comunicação em conjunto com gestão. Não dá para 

isolar o fluxo de informação do processo de gestão. Desse modo, temos que a eficácia do 

desempenho comunicativo não é a mesma coisa que desempenho comunicativo, tendo em 

vista que se pode comunicar, entretanto a informação pode não ser devidamente 

compreendida pelo receptor da mensagem. 
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Em comunicação devemos tomar cuidado em respeitar a individualidade das pessoas, 

inclusive a forma como cada uma processa a informação. 

Segundo Kelling (2002), “a identificação e agrupamento dos interessados ajuda o 

gerente do projeto a decidir sobre o caráter da comunicação essencial, como e quando 

transmitir mensagens dos indivíduos e grupos e avaliar as reações ou feedback que indicam 

como a mensagem foi recebida.”. 

Nesse sentido temos que um dos maiores desafios de comunicação para o gerente de 

projeto é interagir de forma adequada com grupos diversificados e com necessidades de 

informação muito particulares. 

A comunicação na empresa varia de acordo com o tamanho, a complexidade e a 

pressão no sentido de eficiência e estrutura de controle. 

Uma organização possui fluxos de comunicação podendo ser classificada de diversos 

modos, a saber: descendente ou vertical - constitui o processo de informações da cúpula 

diretiva da organização para os subordinados, isto é, a comunicação de cima para baixo; 

ascendente – trata-se justamente do processo contrário. São as pessoas situadas na posição 

inferior da estrutura organizacional que enviam à cúpula suas informações; lateral ou 

horizontal – consiste na comunicação que ocorre no mesmo nível, isto é, trata-se da 

comunicação entre os pares e as pessoas situadas em posição hierárquicas semelhantes; 

transversal ou longitudinal – diz-se da comunicação que ocorre em todas as direções, 

fazendo-se presente nos fluxos descendente, ascendente e horizontal nas mais variadas 

posições das estruturas ou da arquitetura organizacional. Esse tipo de fluxo acontece nas 

organizações orgânicas e flexíveis que permitem uma gestão mais participativa e integrada, 

criam condições para que as pessoas passem a intervir em diferentes áreas e com elas 

interagir, e Fluxo circular – sendo a que ocorre em todos os níveis sem se ajustar às direções 

tradicionais. Surge e se desenvolve muito mais nas organizações informais e favorece a 

efetividade no trabalho. 

 O volume e a direção da comunicação constituem o centro de processamento da 

eficiência organizacional. Por exemplo: muita informação (quantidade) descendo para os 

níveis inferiores sem muito retorno gera distorções e freqüentemente cria problemas de 

engajamento.  

Nesse sentido temos que a comunicação empresarial pode ser vista como processo 

dinâmico através do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por meio do 
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qual as divisões das organizações se conectam entre si. Mas essa comunicação pode sofrer 

algumas interferências, as “barreiras”, como: barreiras mecânicas ou físicas, barreiras 

fisiológicas, barreiras semânticas, barreiras psicológicas, barreiras pessoais e barreiras 

burocráticas. 

2.1.1 BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

a) Barreiras mecânicas ou físicas – Aparelho de transmissão, como o barulho, ambiente 

e equipamentos inadequados. A comunicação é bloqueada por fatores físicos. 

b) Barreiras fisiológicas – Dizem respeito aos problemas genéticos ou de malformação 

dos órgãos vitais da fala. 

c) Barreiras semânticas – São as que decorrem do uso inadequado de uma linguagem 

não comum ao receptor ou a grupos visados. 

d) Barreiras psicológicas – São os preconceitos e estereótipos que fazem com que a 

comunicação fique prejudicada. 

e) Barreiras pessoais – A pessoas podem facilitar ou dificultar as comunicações. Tudo 

irá depender da personalidade de cada um, do estado de espírito, das emoções, dos 

valores, etc... 

f) Barreiras administrativas burocráticas – Decorrem das formas como as 

organizações atuam e processam suas informações. 

2.2 CONSEQUENCIAS DA FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O GERENTE E A 

EQUIPE DE PROJETO 

 Inicialmente cumpre salientar a definição exata do termo “Projeto”. De acordo com 

Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMBOK®, a melhor definição para 

um projeto é: “Um empreendimento de esforço temporário feito para criar um produto, 

serviço ou resultado único” (PMI,2008). 

Para o êxito de um projeto é essencial que ocorra a correta e efetiva gerencia de 

comunicação em ambientes de projeto. Sendo assim primordial se faz que um efetivo 

planejamento aconteça.  
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Quando se trata de planejamento de comunicação temos que o gerente de projetos não 

deve pensar somente na comunicação com cliente, mas também como será realizada a 

comunicação interna com a equipe do projeto. 

E assim Tavares (2005) conclui que “o planejamento da comunicação organizacional 

influencia a comunicação interna eficaz que por sua vez exerce influencia positiva sobre o 

comprometimento afetivo”. 

A comunicação, bem como as informações deve ser algo primordial na gestão de 

projetos, e deve circular de modo que todos tomem ciência no transcorrer do projeto, de suas 

alterações e andamento. O monopólio da comunicação deve ser extinto da equipe de projetos. 

Segundo o PMBOK®: 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 

de forma oportuna e adequada.  

Os processos de gerenciamento das comunicações do projeto fornecem as ligações 

críticas entre pessoas e informações que são necessárias para comunicações bem-sucedidas. 

Quando a comunicação interna do projeto é inexistente ou ineficaz podem surgir 

problemas como: 

• Não entendimento do escopo por parte da equipe do projeto. Uma 

comunicação deficitária entre o gerente do projeto e a equipe do projeto tende a trazer dúvidas 

e comprometer o entendimento do escopo; Sendo assim caso não ocorra um eficaz 

entendimento do escopo - onde este é a soma total de todos os produtos do projeto e seus 

requisitos ou características, e possui dois usos distintos: Escopo do Projeto e Escopo do 

Produto -, corre-se o risco de produzir um resultado deficiente ou incompleto para o projeto, 

frustrando as expectativas de seus patrocinadores, usuários e até mesmo de toda a corporação. 

• Não recebimento das informações necessárias no prazo adequado e com o 

nível de detalhamento necessário. Nesse sentido a ausência ou a informação deficiente 

compromete significativamente o sucesso do projeto tendo em vista a execução do mesmo 

ocorrer diferente do projetado ou até mesmo não ser concluído.    

• Não cumprimento do cronograma. A equipe não tem ciência dos prazos para 

realização das atividades no cumprimento do cronograma. Neste caso temos alguns fatores a 

serem levados em consideração. Quando a informação necessária não é recebida de maneira 
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adequada o projeto se torna mais oneroso tendo em vista o não cumprimento em data 

aprazada, de modo que pode afetar significativamente o sucesso do projeto.  

• Falta de comprometimento com o projeto. Este problema está diretamente 

ligado a equipe sentir-se integrada ao projeto e assim sentir-se parte da engrenagem do 

mesmo, onde para tanto é preciso estar ciente dos acontecimentos de modo a estar 

comprometido com o projeto e o sucesso deste. 

• Surgimento de conflitos interpessoais. Aqui mister se faz que o gerente de 

projeto esteja engajado com sua equipe e nesta promova um senso de equipe de forma que 

possa minimizar os potenciais conflitos existentes, de modo a não comprometer a sinergia da 

equipe e a fim de que possa obter o sucesso do projeto.  

• Incoerência. Esta relacionada à diferença entre falar, defender uma ideia, 

valores ou posição e não seguir os discursos e as ideias apregoados. Esse comportamento 

desperta desconfiança e descrédito prejudicando o sucesso do projeto. 

• Mapeamento inadequado de riscos. Quando não existe comunicação entre o 

gerente e a equipe de projeto ou esta é falha, o mapeamento dos riscos não é completo ou é 

superficial, podendo gerar um grande volume de problemas para o projeto. 

Estes são apenas alguns exemplos dos problemas que uma comunicação interna do 

projeto inexistente ou ineficaz podem ocasionar. 

. 
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3. DISCIPLINA GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DENTRO DO GUIA 

PMBOK® 

 

 Os processos de gerenciamento das comunicações assegurarão que as informações, 

incluindo planos, relatórios, reuniões e outros, serão documentados, distribuídos e arquivados 

de modo adequado, permitindo transparência e alinhamento das expectativas. As informações 

relevantes devem ser distribuídas conforme seu público-alvo, considerando-se também a 

periodicidade desejada. 

 A forma de comunicação irá variar de acordo com o tipo ou natureza do projeto. Em 

projetos de engenharia, por exemplo, a boa comunicação entre a equipe do projeto e a 

exatidão das informações recebidas é de fundamental importância para o sucesso do projeto. 

 O gerenciamento das comunicações terá por objetivo garantir a todos os envolvidos 

um entendimento único dos métodos de gerenciamento, ferramentas e parâmetros adotados. E 

assim sendo deverá ser elaborado para todos os projetos, na fase inicial de planejamento, 

garantindo uniformidade do processo de comunicação desde o início do projeto 

 O gerenciamento das comunicações nos projetos envolve muita disciplina, 

planejamento e pro atividade. É papel do gerente de projeto descobrir a necessidade de 

comunicação das partes interessadas no projeto, a forma como elas pretendem recebê-las e a 

frequência. Uma vez identificadas às necessidades dos principais interessados no projeto, as 

suas expectativas podem ser gerenciadas de forma adequada. 

 Nesse sentido temos que o gerenciamento das comunicações é um dos planos 

auxiliares do plano de gerenciamento do projeto. Ressaltemos que deve ser um documento de 

fácil entendimento. Abaixo algumas das informações mais comuns do plano: 

• Requisitos de comunicação das partes interessadas; 

• Relatório/Informação (formato, conteúdo, nível de detalhe, modelo); 

• Propósito; 

• Responsável; 

• Destinatários; 

• Meios de comunicação ou tecnologia; 

• Frequência; 

• Início e término; 
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• Critério para escalação; 

• Método para atualização do plano; 

• Glossário do projeto; 

• Modelos e diretrizes para reuniões, e-mail, etc. 

 É sabido que apesar de um projeto ser único e temporário, as informações geradas e o 

histórico de um projeto deve ser considerado como base de dados para um projeto semelhante. 

Para se ter uma boa gestão da comunicação  em um projeto, segundo o PMPOK® (2004), 

além do planejamento é preciso cuidar da distribuição das informações, do relatório de  

desempenho  e gerenciar as partes interessadas. 

Gerenciar as comunicações, chamado de distribuir as informações na quarta edição do 

Guia PMBOK®, é o processo de colocar as informações necessárias à disposição das partes 

interessadas no projeto conforme planejado. 

 

PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES (GUIA PMBOK®) 

ENTRADAS, FERRAMENTAS E SAÍDAS DO PROCESSO 

ENTRADAS FERRAMENTAS E 

TÉCNICAS 

SAÍDAS 

• Plano de gerenciamento 
do projeto 

• Registro das partes 
interessadas 

• Fatores ambientais da 
empresa 

• Ativos de processos 
organizacionais 

 

• Análise de requisitos da 
comunicação 

• Tecnologia das 
comunicações 

• Modelos de 
comunicações 

• Métodos de 
comunicação 

• Reuniões 

 

• Plano de gerenciamento 
das comunicações 

• Atualizações dos 
documentos do projeto 

 

Tabela 1: Planejar o Gerenciamento das comunicações (Fonte: Project Management Body of Knowledge - 

Guia PMBOK®, 2008.)  
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GERENCIAR AS COMUNICAÇÕES (GUIA PMBOK®) 

ENTRADAS, FERRAMENTAS E SAÍDAS DO PROCESSO 

ENTRADAS  FERRAMENTAS SAÍDAS 

• Plano de gerenciamento 
das comunicações 

• Relatórios de 
desempenho do trabalho 

• Fatores ambientais da 
empresa 

• Ativos de processos 
organizacionais 

• Tecnologia das 
comunicações 

• Modelos de 
comunicações 

• Métodos de 
comunicação 

• Sistemas de 
gerenciamento da 
informação 

• Relatórios de 
desempenho 

• Comunicações do 
projeto 

• Atualizações do Plano 
de gerenciamento do 
projeto 

• Atualizações dos 
documentos do projeto 

• Atualizações dos Ativos 
de processos 
organizacionais 

 

Tabela 2: Gerenciar as comunicações (Fonte: Project Management Body of Knowledge - Guia PMBOK®, 

2008.)  

  

Para a definição do que precisa ser usado como canais ou veículos de comunicação é 

necessário se definir o tamanho do público que será atingido. O Guia PMBOK coloca uma 

fórmula para isso: n(n-1)/2. Se houver seis pessoas envolvidas no projeto, então teremos: 6(6-

1)/2, ou seja, 15 canais. Canal é como o Guia PMBOK chama esse fluxo comunicacional. Se 

no projeto participarem 80 pessoas, então: 80(80-1)/2, ter-se-á 3160 canais, ou caminhos para 

o fluxo comunicacional (bidirecional). 

O Guia PMBOK® fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos descrevendo 

normas, métodos e processos com base nas melhores práticas já reconhecidas e praticadas 

pelos profissionais de gerenciamento de projetos, entretanto cabe ao Gerente de Projetos 

verificar a real pertinência e aplicação de cada processo dentro do seu projeto ou área de 

atuação, uma vez que para qualquer projeto específico, o Gerente de Projetos, em colaboração 

com a equipe de projetos, sempre é responsável por determinar quais os processos são 

apropriados e o grau de rigor apropriado para cada um. 

No Guia PMBOK® estão estabelecidos 42 processos divididos em nove áreas de 

conhecimento e agrupados em cinco grupos de processo, ou fases interdependentes, 

relacionadas a: 

 

• Iniciação: são os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase 

de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase; 
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• Planejamento: os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os 

objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos pra os quais o 

projeto foi criado; 

• Execução: os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do mesmo; 

• Monitoramento e controle: os processos necessários para acompanhar, revisar e 

regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão 

necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes; 

• Encerramento: os processos executados para finalizar todas as atividades de todos os 

grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou a fase (Guia PMBOK®, 

2008). 

 Segundo Mario Trentim, para ser efetiva a comunicação deve ser eficaz e eficiente, o 

que nos leva à regra 20/80. Isto é, poderíamos dizer que 20% do tempo do gerente do 

projeto deve ser direcionado para atividades transformacionais, tais como liderança e 

comunicação, que preveniriam 80% das causas de fracasso nos projetos. Se você tentar 

comunicar TUDO para TODOS, deixará de ser efetivo. Além disso, o esforço (tempo, 

pessoas, recursos financeiros, meios, infraestrutura) gasto com o gerenciamento da 

comunicação pode se tornar proibitivo. 

O autor Marcio Galvão traz, em seu artigo da edição de junho de 2005 da revista PM 

Network, um estudo com gerentes de TI conduzido pela fabricante de hardware e 

integradora francesa BULL, que apontou a “má comunicação entre as partes interessadas” 

como principal causa em 57% dos casos de falhas em projetos. Dispõe ainda que no Brasil, 

a situação não é diferente: o fato de que a gestão da comunicação ainda é muito 

negligenciada é reforçado pelo estudo apresentado no “Fórum Nacional de Benchmarking 

em Gerenciamento de Projetos 2005”, realizado pelo PMI-Rio. Uma das conclusões do 

estudo foi que a “comunicação” é o segundo fator menos considerado pelas empresas 

durante a fase de planejamento dos projetos (o primeiro é “riscos”), sendo considerado 

apenas por 37% das 80 empresas brasileiras pesquisadas. 
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3.1 Processos de Gerenciamento das Comunicações  

 

 O gerenciamento das comunicações é a área responsável por empregar os processos 

necessários para garantir mecanismos como: a geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. 

Sendo assim, o gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários 

para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente 

dispostas de maneira oportuna e apropriada. 

 A comunicação é um fator crítico de sucesso para o projeto, Kerzner (2003), define a 

comunicação como vital ao projeto. Podendo estar nela a diferença entre o sucesso e o 

fracasso de um projeto. 

O plano de gerenciamento das comunicações é colocado em prática na fase de 

execução do projeto, quando as informações necessárias são passadas a todos os interessados 

no tempo adequado. 

 

Planejar Gerenciamento das Comunicações – processo que determina as 

necessidades de informação das partes interessadas e define os procedimentos e tecnologias 

de comunicação a serem utilizados no projeto. Devem-se levar em consideração as seguintes 

perguntas sobre informação na comunicação: Quem (vai distribuir e receber a informação)? 

Como? Quando? Onde? Qual? 

 

 

Figura 2: Planejar o gerenciamento das comunicações (FONTE: Artigo: Planejar o Gerenciamento 

das Comunicações, Eduardo Fontes, 2018.)  
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Gerenciar Comunicações – processo responsável por coletar e por disponibilizar as 

informações aos stakeholders, realizando as atividades de comunicação previstas conforme o 

plano de gerenciamento das comunicações. Este processo é contínuo, mas é mais atuante 

durante a execução do projeto.  

O Gerente de Projetos deve cuidar de manter todos motivados na equipe, agilizando as 

decisões e minimizando os conflitos; assim como preocupar-se em responder as solicitações 

de informações não previstas; e ainda, garantir que ninguém alegue falta de conhecimento. 

 

 

Figura 3: Gerenciar comunicações em projetos (FONTE: Artigo: Planejar o Gerenciamento das 

Comunicações, Eduardo Fontes, 2017.)  

 

 

Controlar Comunicações – processo responsável por controlar as comunicações do 

projeto a partir do Plano de Gerenciamento das Comunicações, identificando a necessidade de 

ações preventivas, corretivas e melhorias. Trata-se de um processo que exige proatividade e 

atenção do gerente do projeto, de modo a garantir que as necessidades de informação das 

partes interessadas sejam atendidas. 

O Gerente de Projetos deve solicitar feedback em relação a qualidade das informações 

disponibilizadas (exatidão e tempo) e adaptar as novas demandas de informação. 
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                 Figura 4: Controlar comunicações (FONTE: Artigo: Planejar o Gerenciamento das 

Comunicações, Eduardo Fontes, 2017.)  

 

 

 
CONTROLAR AS COMUNICAÇÕES (GUIA PMBOK®) 

 
ENTRADAS 

 

 
FERRAMENTAS 

 
SAÍDAS 

• Plano de 
gerenciamento do 
projeto 

• Comunicações do 

projeto 

• Registro das questões 

• Dados sobre o 

desempenho do 

trabalho 

• Ativos de processos 

organizacionais 

• Sistemas de 
gerenciamento da 
informação 

• Opinião Especializada 

• Reuniões 

• Informações sobre o 

desempenho do trabalho 

• Solicitações de mudança 

• Atualizações do Plano 

de gerenciamento do 

projeto 

• Atualizações dos 

Documentos do projeto 

• Atualizações dos Ativos 

de processos 

organizacionais 

Tabela 3: Controlar as comunicações - Entradas, Ferramentas e Saídas do Processo – (Fonte: 

 Project Management Body of Knowledge - Guia PMBOK®,2008.) 
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4. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O Gerenciamento de Projetos é um ramo das Ciências Gerenciais que trata do 

planejamento e controle de projetos, utilizando-se de habilidades e dos conhecimentos das 

boas práticas, técnicas e ferramentas para elaboração de atividades relacionadas a um 

conjunto de objetivos pré-definidos, num certo prazo, com certo custo e qualidade, através da 

mobilização de recursos técnicos e humanos. Porém, uma boa prática não significa que o 

conhecimento e as práticas devem ser aplicados uniformemente a todos os projetos sem 

considerar se serão ou não apropriados. 

A atividade de gerenciar um projeto deve atender às necessidades dos stakeholders, 

que são as pessoas envolvidas no projeto, e abrangem: cliente, equipe, fornecedores etc. 

Também devem atender ao escopo, prazo e custo, garantindo assim a qualidade. 

Desse modo temos que em gerenciamento de projetos se faz essencial que escopo – 

que define o que será feito no projeto -, tempo e custo estejam interligados. O equilíbrio 

destes três fatores determina a qualidade do projeto. Projetos de qualidade entregam o 

produto, serviço ou resultado planejado dentro do escopo, no prazo e dentro do orçamento. 

Sendo assim, a alteração de qualquer destes fatores – escopo, tempo ou custo – afetará pelo 

menos um dos demais. Ressalte-se que em síntese, projetos são únicos e irrepetíveis. 

Este conceito muito importante que todo gerente de projeto deve ter denomina-se 

Restrição Tripa, sendo este muito famoso na área de Gerenciamento de Projeto. 

 

Figura 5: Conceito de Restrição Tripa (Fonte: Artigo: Conceitos de Gerenciamento de Projetos - Parte 2, 

Flávio Almada de França,2010 ) 
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A metodologia de gerenciamento de projetos da organização pode melhorar o processo 

de planejamento do projeto, bem como fornecer algum grau de padronização e consistência. 

Nesse sentido Carvalho & Rabechini (2011)  traz que essa metodologia está 

estruturada no PMBoK®, no qual são organizadas as áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos. 

É bom ressaltar que o plano de gerenciamento do projeto é um documento que deverá 

ser atualizado durante a vida do projeto, cabendo ao gerente do projeto fazer os ajustes que se 

fizerem necessários na medida em que o projeto evolui, de forma a controlar e medir o seu 

progresso, utilizando-se de um sistema ordenado preestabelecido. Sendo assim o gerente de 

projetos será a pessoa responsável pelo alcance dos objetivos do projeto. 

Para Maximiano (2002), o gerenciamento de projetos tem por objetivo, entre outros, 

propiciar redução de custos, minimização dos riscos e redução dos erros nos processos 

produtivos. Sua validação, no entanto, se dá a partir de indicadores de eficácia de desempenho 

na gestão de seus fluxos de trabalho. 

Cada processo pode envolver o esforço de uma ou mais pessoas ou grupos de pessoas, 

com base nas necessidades do projeto. 

As empresas precisam implantar facilitadores, ferramentas colaborativas e técnicas de 

comunicação inovadoras, a fim de diminuírem os riscos e as falhas.  

Os gestores precisam desenvolver a capacidade de compreender e aplicar os 

diversos tipos de ferramentas disponíveis a favor do desempenho de sua equipe em 

determinado projeto, sendo esta uma das maiores habilidades que os mesmos precisam 

demonstrar. Afinal, são eles os responsáveis por delegar tarefas, nomear pessoas para 

desempenharem funções na empresa, dar feedbacks internos e externos, apontar 

caminhos, apresentar estratégias, além de estabelecer as metas e os objetivos de 

determinado trabalho. 

Além disso, outro fator possui papel crucial na relação entre gestores, funcionários e 

colaboradores seria a capacidade de comunicar-se com os mais diferentes tipos de 

pessoas. E diante disso, podemos compreender que neste processo de gerenciamento de 

processos engloba também o fato de gerir pessoas, sempre. E isso implica em se ter um bom 

poder argumentativo, um bom discurso, boa capacidade de interação, bom senso crítico, visão 

global de liderança, personalidade sociável e abertura para novas idéias. Sendo assim, o gestor 
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precisa apresentar em suas características pessoais três elementos básicos: Habilidades 

Técnicas, Habilidades Interpessoais e Habilidades Administrativas. 

Vejamos o que dispõe GORGES (2007) a respeito das habilidades de um gerente de 

projetos: 

 
 Espera-se do gerente de projetos que ele seja pessoa proativa e 
com grande habilidade de comunicação. Em muitos casos saíra 
mais caro protelar uma decisão do que tomá-la: sempre que 
estiver diante de uma decisão a tomar e pretende decidir em 
outro momento, avalie o custo de não decidir naquele momento. 
(GORGES, 2007, p. 9). 
 
 

O tratamento das informações no gerenciamento da comunicação em um projeto como 

um processo de gestão bem implementado é, extremamente importante nos projetos  podendo 

ser estratégico e um diferencial de uma empresa no mercado competitivo.   

 

4.1 CASES – FALHAS DE COMUNICAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

 Como já observamos no presente trabalho, diversas podem ser as causas possíveis para 

os problemas que cercam um projeto. Sendo assim ciente de importantes exemplos práticos, 

um gerente atento pode tentar evitar a reincidência de erros no gerenciamento de seus 

projetos, mantendo a situação e o projeto sob controle.  

Nesse sentido se faz necessário o gerente de projetos, bem como os profissionais 

envolvidos em projetos, estarem conscientes sobre a importância de adotar meios que 

permitam que se tenham todos os fatores do projeto sob constante observação e controle. 

Vejamos a seguir exemplos1 que podem demonstrar bem o resultado de falhas de 

comunicação em gerenciamento de projetos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.itmplatform.com/br/blog/tres-falhas-de-gerenciamento-de-projetos-desastrosos/Jacobs, Ben, 

acessado em: 15/08/2017.  
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Sistema de bagagem automatizada do Aeroporto Internacional de Denver  

 

Quem falhou? 

 

O Aeroporto Internacional de Denver (DIA), o maior aeroporto nos Estados Unidos 

por área total, e o 6º mais movimentado pelo tráfego de passageiros. 

 

O que eles estavam tentando conseguir? 

 

Em 1991, o DIA tentou remodelar e atualizar o árduo e demorado sistema de check-in 

e transferência. A ideia envolvia etiquetas com código de barras sendo fixadas em cada peça 

de bagagem que entravam a “Veículos com destino codificado”. Isso automatizaria 

completamente todas as transferências de bagagem, integraria todos os três terminais, e 

reduziria significativamente o tempo de manobra das aeronaves. 

 

Por que fracassaram? 

 

Sabemos que as cinco variáveis-chave que todos os gerentes de projeto têm de lidar 

são escopo, tempo, custo, qualidade e risco. Se cada um deles tivesse uma caixa de seleção ao 

lado, o DIA teria uma cruz vermelha grande e grossa em cada um. 

Quando o DIA contratou a BAE Systems para desenvolver o sistema de tratamento de 

bagagem automatizado, ignoraram completamente os prazos previstos pela BAE, em vez 

disso insistiram teimosamente na sua programação irrealista de 2 anos. O projeto teve o 

escopo reduzido, e a gerenciamento assumiu quantidades desnecessárias de risco. Talvez a 

decisão mais prejudicial fosse a de não incluir as companhias aéreas nas discussões de 

planejamento. Ao omitir as principais partes interessadas, a provisão de recursos para 

bagagens de grandes dimensões, equipamentos de esporte e esqui e pistas de manutenção 

separadas não foram concebidas de forma adequada. 

Grandes porções de obras “Concluídas” tiveram que ser refeitas, a abertura do 

aeroporto foi adiada por 16 meses, e foram acumuladas perdas de aproximadamente 2 bilhões 

de dólares. Todo o projeto foi desmantelado em 2005. 
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Projeto de IT Civil do NHS 

 

Quem falhou? 

 

O Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), o sistema público de saúde da 

Inglaterra, o maior e mais antigo do mundo. 

 

O que eles estavam tentando conseguir? 

 

O projeto teve como objetivo revolucionar a forma como a tecnologia é utilizada no 

setor da saúde abrindo o caminho para registros eletrônicos, escaneamento digital e sistemas 

de TI integrados entre hospitais e cuidados comunitários. Teria sido o maior sistema de 

computador civil no mundo. 

 

Por que fracassaram? 

 

Se você tivesse que identificar o maior problema do projeto, você precisaria de um 

monte de marcadores. Disputas contratuais atormentaram a NHS desde o início, com 

mudanças nas especificações, disputas de fornecedores e problemas técnicos difundidos ao 

longo da condenada existência do projeto. 

Expectativas irrealistas tanto de prazos como de custos não tiveram ajuda da pesquisa 

preliminar inadequada, a incapacidade de realizar análises de progresso, e uma clara falta de 

liderança. O projeto tem sido referido como o “maior fracasso de TI já visto” e “um 

desperdício escandaloso do dinheiro dos contribuintes”. As estimativas dos danos infligidos 

aos cidadãos britânicos flutuam, atualmente oscilando precariamente em torno da marca de 10 

bilhões de libras. 

Enquanto o benefício da retrospectiva elucida como a natureza politicamente motivada 

do projeto top-down nunca iria atender as necessidades localizadas das divisões da NHS, 

ainda veremos se o ambicioso projeto nunca vai ser tentado novamente. 
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 Projeto Stretch da IBM 

 

Quem falhou? 

 

A International Business Machines Corporation (IBM), a empresa multinacional de 

tecnologia e consultoria que constantemente encontra-se nos escalões superiores das listas de 

ranking de marcas mundiais. 

 

O que eles estavam tentando conseguir? 

 

No final de 1950, a IBM decidiu projetar e construir o computador mais rápido e 

tecnicamente mais avançado do mundo, o supercomputador IBM 7030 Stretch. O computador 

teria de 100 a 200 vezes a velocidade e o nível do desempenho de seu concorrente mais 

próximo, assim, “esticando (stretching)” os limites existentes de projeto do computador. Este 

objetivo ambicioso e impressionante teve seu preço fixado em 13,5 milhões de dólares. 

 

Por que fracassaram? 

 

O líder do projeto, Stephen W. Dunwell recordou mais tarde que o que fez o projeto 

tão complicado era que “muitas coisas mais do que nunca antes tinha que estar 

simultaneamente em um computador”. Os engenheiros enfrentaram um conglomerado de 

desafios na concepção e fabricação de diversos elementos do sistema inovador; um switch de 

compartilhamento de carga que permitiria o uso de transistores para dirigir a memória de 

núcleo de ferrite estava entre estes problemas. 

As previsões excessivamente otimistas significavam que os prazos e os custos do 

projeto foram severamente ultrapassados. Além disso, quando a primeira versão de trabalho 

do Stretch foi testada no início de 1960, era apenas 30 vezes mais rápido que seu antecessor. 

Isto foi visto como um fracasso e o preço dos sistemas que já haviam sido encomendados foi 

reduzido a 7,78 milhões de dólares, abaixo do preço de custo. 

Havia uma fresta de esperança, entretanto. A fabricação, embalagem e inovações 

arquitetônicas que o Stretch promoveu foram a pedra angular de muitos dos desenvolvimentos 

futuros da IBM, e ajudou a catapultá-los para a vanguarda da indústria. Se tais expectativas 
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elevadas não tivessem sido definidas neste momento, talvez o projeto pudesse ter sido um 

sucesso. Infelizmente, o Stretch está resignado aos livros de história como sendo parte de 

listas de “fracasso de gerenciamento de projetos” como tal. 

 

Parque Terra Encantada 

 

Observemos ainda o caso do Parque Temático Terra Encantada, que foi construído na 

cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade década de 90. O empreendimento tornou-se um 

exemplo de como um belo projeto pode ser mal-sucedido em função de falhas em seu 

gerenciamento.   

Quem falhou? 

 

Empresas que estavam responsável pelo gerenciamento do projeto Parque Terra 

Encantada. A falta de uma comunicação adequada com importantes stakeholders – visitantes e 

imprensa- representou um verdadeiro gatilho para a inexorável queda de um empreendimento 

onde foram investidos centenas de milhares de dólares. A falta de comunicação comprometeu 

a tal ponto a imagem do empreendimento que praticamente inviabilizou qualquer 

possibilidade de recuperação do investimento nos anos seguintes.   

 

O que eles estavam tentando conseguir? 

 

O Parque Temático Terra Encantada foi o primeiro parque temático construído na 

cidade do Rio de Janeiro, em uma área total de 300 mil metros quadrados, na Barra da Tijuca. 

O empreendimento foi concebido para ser o maior e melhor parque temático da América 

Latina, construído a um custo total aproximado de US$ 230 milhões, sendo esperados 3 

milhões de visitantes só no primeiro ano de operação, provenientes de todo o Brasil.  O 

parque teria cerca de 600 funcionários, todos contratados e treinados especialmente para 

trabalhar em um parque temático. Estimava-se que mais de 1.200 postos de trabalho seriam 

gerados nas lojas, restaurantes e fornecedores do parque. 
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Por que fracassaram? 

 

Toda a concepção e o planejamento do parque envolveram dezenas de empresas das 

mais diversas áreas de atuação, incluindo renomadas empresas nacionais e internacionais. 

Após dois adiamentos sucessivos, no dia 15 de janeiro de 1998, o Parque Temático Terra 

Encantada foi finalmente inaugurado, contando com a participação de visitantes, convidados e 

imprensa.   

  Em 1997, os meios de comunicação começaram a anunciar a inauguração do parque, 

formando uma grande expectativa na população. A inauguração do parque tinha sido prevista 

para o dia 12 de outubro de 1997, Dia das Crianças. Poucos meses antes da data prevista, 

chegou-se à conclusão de que seria impossível terminar a construção dentro do prazo 

planejado, o que fez com que a data de inauguração fosse alterada para 20 de dezembro e, 

finalmente, para o dia 15 de janeiro de 1998.   

Os acionistas optaram por inaugurar oficialmente o empreendimento na data marcada 

(5 de janeiro de 1998), não comunicando aos visitantes e à imprensa  a real situação do parque 

(pendências na construção). A falta de uma comunicação efetiva com estes dois importantes 

stakeholders (visitantes e imprensa) foi um verdadeiro gatilho para que o empreendimento 

entrasse numa espiral de insucessos.   

  No dia 15 de janeiro de 1998, o Parque Temático Terra Encantada foi inaugurado com 

suas principais atrações ainda fora de operação, dezenas de lojas fechadas, instalações ainda 

em obras e o preço do ingresso mantido em R$ 30, apesar de boa parte do parque não estar 

acessível. Eram esperados 3 milhões de visitantes em 1998. Entretanto, ao fim deste mesmo 

ano o parque havia recebido apenas 1,4 milhão. Em 1999, esse número caiu para 1 milhão, e 

em 2000, para menos de 800 mil visitantes. Com sua imagem seriamente afetada e com 

receitas muito abaixo do esperado, o Parque Terra Encantada entrou em um turbilhão de 

problemas que perduraram durante os anos seguintes.   

  Em 2005, o Terra Encantada ainda continuava em operação, porém completamente 

desfigurado de seu projeto original. A tematização fora abandonada, as atrações prometidas 

não foram inauguradas, instalações foram mantidas em estado precário e os acionistas se 

empenhavam principalmente em honrar compromissos referentes à concordata pedida em 

2000.   
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Podemos constatar nos estudos dos casos apontados que apesar de erros serem 

cometidos sempre e em qualquer tipo de projeto, o gerente deve estar atento e cauteloso aos 

detalhes e acontecimentos diários de modo assim a conseguir evitar, ou pelo menos minimizar 

os erros que podem vir a cometer.  

A falta de habilidade na comunicação com importantes stakeholders do projeto pode 

comprometer a imagem do empreendimento de modo a determinar o fracasso do projeto. De 

modo que é fundamental gerenciar adequadamente o referido projeto, e nesse sendo 

fundamental planejar a comunicação na fase de planejamento do projeto. 

Temos que é importante ressaltar que é difícil encontrar um projeto onde não tenham 

ocorrido problemas, onde tudo tenha saído como o previsto e planejado durante todo o seu 

desenvolvimento. Entretanto, não é difícil encontrar projetos onde o gerente conseguiu 

identificar as potenciais situações diárias que poderiam lhe ocasionar possíveis erros e assim 

conseguir evitá-los de modo a não impactar negativamente em seu projeto. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 
 O objetivo deste trabalho foi identificar que de fato a comunicação se faz eficaz e 

essencial na vida em sociedade e sendo assim primordial no cotidiano empresarial, bem assim 

dos seus projetos.  

Nesse sentido temos que diante de todo o exposto o assunto “Falhas de Comunicação e 

seus Impactos no Gerenciamento de Projetos” apesar de ser um tema largamente debatido é 

extremamente atual e necessário na vida empresarial sendo desta forma essencial a 

verificação dos anseios de comunicação dos projetos de qualquer empresa.  

Vimos que a comunicação, bem como as informações deve ser algo primordial na 

gestão de projetos, e deve circular de modo que todos tomem ciência no transcorrer do 

projeto, de suas alterações e andamento. Ressaltando-se que o monopólio da comunicação 

deve ser extinto da equipe de projetos. 

Podemos observar que um bom profissional precisa dominar diversas técnicas de 

comunicação para se destacar no mercado, sendo esta um elemento primordial para uma 

carreira de sucesso. Entretanto, mesmo sabendo disso, muitos gestores ainda insistem em 

cometer erros primários, gerando ruídos de comunicação bastante desastrosos.  

 E nesse sentido é essencial evitar os ruídos na comunicação - sendo estes 

caracterizados por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita captação da 

mensagem - também é um desafio diário que os gestores de equipe precisam se preocupar. 

 Verificamos que a área da comunicação em projetos deve receber cuidadoso 

tratamento, pois a comunicação deve ser o mais eficiente possível para os desafios 

encontrados e o sucesso do projeto garantido. 

 Assim, é imprescindível uma comunicação eficaz durante o desenvolvimento de todo 

o ciclo de vida do projeto. 

 Certo é que um projeto depende de pessoas e que pessoas se comunicam. De modo que 

se compreendermos de modo a real importância disso, compreenderemos que não é possível 

gerenciar um projeto sem comunicação. 

E nesse sentido temos que para buscar tentar garantir o objetivo de uma boa 

comunicação é de essencial importância priorizar o planejamento do que irá ser comunicado, 
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definindo assim as pessoas que deverão ser comunicadas, quando, o modo que se comunicará, 

quem estará comunicando, disponibilizar as informações necessárias no momento adequado, 

coletar e divulgar o desempenho das informações comunicadas. 

Desse modo a importância das comunicações para o sucesso dos projetos é evidente. 

Vimos que parcela razoável de todos os problemas que ocorrem no projeto tem origem nos 

problemas de comunicação. Se todos estão compreendendo adequadamente a mensagem 

passada, os ruídos que podem interferir nesse entendimento e muitos outros itens essenciais 

que atrapalham a boa comunicação são eliminados. 

Entretanto como verificamos no presente trabalho as falhas na comunicação, ou 

simplesmente a falta de comunicação leva a perdas de produtividade, considerando também a 

perda do valor agregado ao produto ou serviço oferecido. 

E sendo assim como bem observamos a maioria dos problemas dos projetos são 

oriundos desta falha de comunicação. Podemos observar que diversos fatores da empresa 

podem influenciar fortemente a comunicação entre seus colaboradores. Os fatores humanos 

também influenciam de forma positiva ou negativa o conteúdo a ser transmitido (barreiras). 

Fato é que existe uma forte correlação entre o desempenho do projeto e a habilidade 

do Gerente de Projetos em administrar as comunicações. Para isso este deve demonstrar que o 

gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar 

que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriadas. 

Vimos ainda que cabe ao gerente de projeto descobrir a necessidade de comunicação 

das partes interessadas no projeto, a forma como elas pretendem recebê-las e a frequência. 

Uma vez identificadas às necessidades dos principais interessados no projeto, as suas 

expectativas podem ser gerenciadas de forma adequada.  

Observamos que o gerente de projetos precisa saber como planejar um projeto, 

gerenciar riscos, planejar a comunicação, ser um facilitador nas reuniões e lidar com uma 

enorme gama de interesses diferentes e conflitantes. Ser um gerente de projetos está longe de 

ser uma tarefa simples. Com todas essas atribuições, fica fácil o gerente de projeto cometer 

erros, porém, também é fácil evitá-los. É preciso ficar atento às armadilhas do dia a dia para 

não cair nelas. 



39 

 

De modo geral, os dados obtidos neste trabalho indicam que muitos projetos falham 

porque o processo de comunicação é deficitário o que faz por comprometer a imagem do 

empreendimento de modo a determinar o fracasso do projeto. 

Verificamos no segundo capítulo que o gerenciamento das comunicações tem por 

objetivo garantir a todos os envolvidos um entendimento único dos métodos de 

gerenciamento, ferramentas e parâmetros adotados. E assim sendo deverá ser elaborado para 

todos os projetos, na fase inicial de planejamento, garantindo uniformidade do processo de 

comunicação desde o início do projeto, sendo de responsabilidade do gerente de projeto 

descobrir a necessidade de comunicação das partes interessadas no projeto, a forma como elas 

pretendem recebê-las e a frequência. 

No último capítulo verificamos que a atividade de gerenciar um projeto deve atender 

às necessidades dos stakeholders, que são as pessoas envolvidas no projeto, e nestes 

contemplamos: cliente, equipe, fornecedores etc, e que o mesmo deve estar alinhado com o 

conceito de restrição tripa - escopo, prazo e custo - garantindo assim a qualidade. 

 Sendo assim para conseguir um eficaz gerenciamento de projeto é preciso: saber ouvir 

com atenção, pensar de maneira objetiva, discutir abertamente com os envolvidos no projeto, 

ter sensibilidade e responder de forma rápida às necessidades por estes apresentadas. 

O estudo de cases nos permitiu observar que um bom plano de comunicação, deve 

identificar quem são as partes interessadas, o que estas querem por resultado e têm por 

expectativas no projeto (interesses) e procurar passar o máximo de informação, de modo a 

possibilitar que os seus interesses sejam satisfatórios. A comunicação entregue no momento 

certo para o destinatário correto se torna eficiente e pode ser um fator influenciador para o 

sucesso de seu projeto.  

Cabe ao gerente de projeto ser o líder do projeto comunicando-se de forma eficiente e 

eficaz; ouvindo os liderados e colaboradores; se relacionando com pessoas, grupos e atuando 

adequadamente em ocasiões distintas; mantendo as pessoas informadas, dando e recebendo 

feedback. 

As conseqüências geradas por falhas na comunicação poderão trazer graves problemas 

para as organizações como o insucesso dos projetos das empresas. Do contrário o processo de 

comunicação se for bem gerenciado, torna-se uma ferramenta importante para que o projeto 

tenha um bom desempenho, consagrando o gerente de projetos e sua equipe pela atuação. 
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Por todo o exposto, o presente trabalho objetivou avaliar o impacto que a comunicação 

na empresa tem na gestão de projetos podemos concluir que quanto mais eficiente for à 

comunicação entre o gerente de projeto e a equipe, menores serão as chances de ocorrer erros 

nas empresas que possam ser atribuídos às falhas de comunicação. 

 E nesse sentido vimos que uma gestão eficiente do gerente de projetos possibilita 

tornar os processos de comunicação eficientes e mitigam os ruídos e barreiras que possam por 

alguma razão provocar falhas no entendimento das informações, onde o processo de melhoria 

deve ser contínuo e o controle deve ser realizado frequentemente para que a comunicação 

sempre se adapte ao ambiente organizacional, levando em conta os aspectos individuais das 

partes interessadas. Sendo assim conseqüentemente maiores serão as chances de sucesso do 

projeto. 
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