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Resumo 

A limitada adoção dos métodos e ferramentas da Gestão de Projetos e a diversificada 

gama de stakeholders envolvidos na elaboração de planos urbanos, indica a relevância 

da incorporação de processos de comunicação estruturados para o atendimento dessa 

complexa demanda de trabalho. A presente pesquisa propõe, portanto, uma reflexão 

sobre a prática do planejamento urbano atualmente e sobre a obrigatoriedade de 

elaboração de planos urbanos por órgãos públicos municipais, os quais precisam 

contar com a contratação de consultorias especializadas para a elaboração de tais 

planos. É realizada assim, uma pesquisa exploratória com levantamento documental e 

análise qualitativa da documentação oficial de referência à elaboração dos serviços de 

consultoria para a elaboração dos Planos Diretores Municipais (PDMs) de 5 (cinco) 

municípios paranaenses. A partir da abordagem do referencial teórico sobre os 

processos de comunicação e de sua gestão, - além das boas práticas referentes ao tema 

-, a análise teórico-empírica constante nesta pesquisa tem como enfoque a adequação 

dos processos de comunicação ao contexto do desenvolvimento técnico e colaborativo 

dos planos urbanísticos, no âmbito de trabalho entre clientes (agentes públicos 

contratantes) e equipes de consultoria especializadas em planejamento urbano. 

   

Palavras Chave: Gestão de projetos. Comunicação. Planejamento urbano. Consultorias. 



 

Abstract 

 The limited adoption of project management methods and tools, as well as the diverse 

range of stakeholders engaging the elaboration of Urban Plans, indicates the 

importance of structuring communication procedures to answer this complex demand. 

Therefore, the following research proposes a reflection about the urban planning 

practice nowadays. It also proposes a reflection about the obligation of urban plans 

elaboration by the municipal public agent, who commonly needs to hire specialized 

consultancy companies to conduct these plans. For this research it was held an 

exploratory research with documental and qualitative analysis about the consultancy 

work content presented on 5 (five) official terms of reference to Municipal Director 

Plans elaboration in cities of the state of Paraná. The theoretical framework approach 

about communication processes and its management, as well as the good practices 

about these themes, contributed to accomplish an analysis which emphasizes the 

communication processes adequacy and the technical and collaborative context of 

urban planning work between clients (public agents team and contractors) and the 

urban planning specialized consultancy team. 

 

Key Words: Project management. Communication. Urban planning. Consultancy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como aprimorar os processos de gestão da comunicação entre gestores de 

projeto, membros das equipes técnicas e clientes, no âmbito de trabalho de 

consultorias especializadas no desenvolvimento de planos urbanos?  

Frente à extensa e diversa gama de atores envolvidos na elaboração de planos 

urbanísticos, objetiva-se identificar formas de aprimorar a geração, coleta, distribuição 

e armazenamento da informação entre líderes de projeto, membros da equipe e clientes 

(órgão público municipal e stakeholders-chave), os quais desempenham papel ativo e 

fundamental no desenvolvimento destes planos. 

A presente pesquisa tem como objetivos secundários: (i) identificar os 

requerimentos de comunicação entre equipes de consultoria especializada e equipes 

técnicas municipais; (ii) levantar e analisar métodos e processos de comunicação 

constantes em documentos oficiais de referência ao desenvolvimento de planos 

urbanos; e (iii) abordar boas práticas de planejamento e gestão da comunicação em 

planos com múltiplos atores, sobretudo, sob a ótica do campo de atuação do 

planejamento urbano. 

Como um dos pressupostos da pesquisa, verifica-se que empresas e escritórios 

das áreas de arquitetura e de planejamento urbano não costumam utilizar métodos 

formais para executar o gerenciamento da comunicação no desenvolvimento de seus 

projetos. A escassa apropriação por tais empresas de conceitos e ferramentas de gestão 

de projetos indica a necessidade de adaptação e adequação das boas práticas advindas 

da área da administração ao contexto destes campos profissionais, visando melhores 

resultados, maior profissionalização e competitividade. 

No âmbito das consultorias técnicas em planejamento urbano, as equipes de 

projeto são constituídas por colaboradores advindos de diferentes áreas de formação e 

especialidades, os quais devem dialogar entre si e com os órgãos municipais de 

planejamento, para a composição de estudos e a elaboração de propostas técnicas 

coerentes, viáveis e criativas.  

Visto que os campos de atuação e o background dos colaboradores é diverso, 

cabe o aprimoramento dos métodos de criação, compartilhamento e disseminação de 

dados e informações para o desenvolvimento de propostas tecnicamente adequadas, 

executáveis e de qualidade. 
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A escala das intervenções e a condução dos processos de construção da cidade 

envolvem, portanto, não apenas o corpo técnico de profissionais com atribuição de 

intervir no meio urbano, mas também, outros atores interessados e impactados pelas 

ações na cidade.  

Considerando a baixa adoção dos métodos de gestão de projetos e a gama 

diversa de stakeholders envolvidos na elaboração e implementação de planos 

urbanísticos municipais, supõe-se a necessidade do desenvolvimento de processos de 

comunicação sofisticados e abrangentes para atender a essa complexa demanda. 

Ademais, os agentes do poder público e os stakeholders-chave de diferentes 

segmentos da sociedade civil são imprescindíveis à elaboração dos planos, uma vez 

que estes têm caráter participativo - tendo em vista as exigências legais de gestão 

democrática das cidades, advindas do Estatuto da Cidade e da própria Constituição 

Federal. 

Considerando o panorama supracitado, a presente pesquisa exploratória foi 

estruturada a partir da abordagem do referencial teórico sobre os processos de 

comunicação e de sua gestão, além das boas práticas referentes ao tema.  

Em um segundo momento, a pesquisa trata do levantamento, identificação e 

análise teórico-empírica quanto à aplicabilidade e adequação dos métodos e boas 

práticas de gestão da comunicação no contexto de desenvolvimento técnico e 

participativo dos planos urbanísticos, com enfoque aos Planos Diretores Municipais 

(PDMs).  

Tal análise foi baseada no panorama de trabalho e de trocas comunicativas 

entre as consultorias especializadas (agentes contratados - gestores de projeto e equipe 

de consultores técnicos) e os clientes (agentes contratantes dos serviços de consultoria 

especializada - o órgão de planejamento municipal e sua respectiva equipe de 

servidores municipais). Essa abordagem possibilitou a identificação dos principais 

requerimentos para o planejamento, execução e monitoramento dos processos de 

comunicação em planos urbanísticos. 

A sequência da pesquisa inclui a interpretação qualitativa de dados quanto ao 

processo da gestão da comunicação previamente indicados nos documentos oficias de 

referência ao desenvolvimento dos planos urbanos, tendo como parâmetro os 

documentos de 5 (cinco) municípios do estado do Paraná. Tais documentos oficiais 

(Termos de Referência) costumam constar nos editais de licitação e de contratação de 
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serviços de consultoria especializada e são elaborados para orientar os trabalhos da 

equipe executora e para o acompanhamento do desenvolvimento do projeto pelo 

contratante. São documentações que abarcam o escopo, prazo, atribuições, atores 

envolvidos, custos e os requisitos mínimos legais, além de premissas gerais para a 

elaboração dos Planos Diretores. 

Os dados obtidos dos documentos oficiais foram relacionados ao referencial 

teórico da gestão da comunicação, visando a elaboração de análises de abordagem 

qualitativa com relação à adequação de tais processos ao contexto diversificado da 

elaboração de planos urbanos. Foram identificadas, no conteúdo dos documentos, se 

havia menção a orientações gerais, métodos e/ou ferramentas de gestão da 

comunicação e feita uma análise comparativa para a verificação da adequação do 

referencial teórico-metodológico às práticas determinadas para os planos. 
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2. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

O ambiente de negócios cada vez mais complexo, dinâmico e em constante e 

acelerada mudança continua a enfatizar a necessidade do alcance da excelência na gestão de 

projetos em diferentes campos profissionais.  

Conforme o relatório anual do PMI - Pulse Of Profession (2018) - o qual compila e 

analisa os paradigmas mundiais a respeito da profissão de gestor de projetos, - aponta que, 

atualmente, 58% das organizações reconhecem a importância do gerenciamento projetual 

enquanto competência estratégica e diferencial competitivo para suas empresas.  

Diante desse cenário, e considerando os desafios futuros da profissão como a 

necessidade do gestor adquirir habilidades diversas em um contexto de mudanças cada vez 

mais rápidas -, indica-se que as atribuições necessárias do profissional passarão a abarcar 

novas competências, tais como: (i) conselheiro estratégico; (ii) agente de inovação; (iii) “big 

thinker” (perfil adaptável, flexível e dotado de inteligência emocional); (iv) gestor versátil 

(com experiência em Scrum, Agile, Lean e Design Thinking); e (v) comunicador assertivo.  

A última competência citada refere-se à capacidade de o gestor de projetos comunicar-

se sempre com clareza e concisão, independente de sua audiência (do público com o qual está 

interagindo). A habilidade de comunicar-se adequadamente continua sendo uma das 

principais prerrogativas indicadas por profissionais e gestores para o sucesso de projetos, 

conforme resultado de entrevistas realizadas e divulgadas pelo PMI em 2018
1
.  

Dentre os entrevistados, 4 (quatro) em cada 5 (cinco) gestores reportaram que as soft 

skills, como a própria comunicação, a habilidade de liderar e de negociar, alcançaram maior 

relevância atualmente se comparado ao cenário da profissão a 5 (cinco) anos atrás - 51% dos 

respondentes as consideram “muito mais importantes atualmente”.  

O relatório do PMI enfatiza ainda que, para o desenvolvimento futuro da profissão, as 

organizações devem compreender a interligação entre projetos e a estratégia da empresa, 

incorporando o gerenciamento de projetos enquanto cultura organizacional. Esse panorama 

inclui enfatizar a comunicação, a transferência de conhecimento e a necessidade de sponsors 

(patrocinadores executivos) que auxiliem e assegurem o sucesso dos projetos nas instituições. 

                                                 
1
 O relatório anual do Project Management Institute - PMI, Pulse Of Profession (2018) compilou o resultado das 

entrevistas realizadas com 4.455 profissionais da área de gerenciamento de projetos no ano de 2017, pertencentes 

a diferentes nacionalidades. 
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Conforme identificado pelos entrevistados do relatório, dentre as causas primárias para 

o fracasso de projetos nas organizações, a comunicação inadequada ou deficiente (escassa) 

abrangeu 29% das respostas.  

As causas mais citadas foram: as mudanças nas prioridades da organização 

(registrando 39% das queixas), as mudanças nos objetivos do projeto (37%) e o levantamento 

impreciso dos requerimentos do projeto (35%). Apesar de bastante distintas, pode-se inferir 

que tais causas primárias estão intrinsicamente relacionadas às falhas de planejamento, de 

gestão e de controle dos processos de comunicação dentro das empresas, seja na falta de 

alinhamento de prioridades ou de objetivos de projetos, ou na coleta dos requisitos junto a 

clientes e stakeholders-chave. Ou seja, a comunicação inadequada abarca a essência das 

principais causas-raiz do insucesso de projetos. 

 

“A comunicação está bem colocada entre os fatores que levam ao sucesso de 

um projeto [...]. Os projetos compõem-se de pessoas que executam as tarefas. 

Conseguir que as coisas sejam feitas de modo correto exige uma comunicação 

entre todos os participantes.” (VERZUH, 2000, p. 271) 

 

Tendo em vista a extrema importância dos processos comunicativos, evidenciada pela 

pesquisa anual do instituto supracitada, cabe reiterar que a gestão da comunicação permeia 

todos os demais processos da gestão de um projeto. 

Grande parte do trabalho de um gerente de projetos está interligado às atividades de 

comunicação, isto é, à essência do relacionamento com os participantes do projeto. A 

ineficácia na comunicação contribui, portanto, para o surgimento de impactos negativos em 

todas as outras áreas de conhecimento do projeto. 

O gerenciamento de projetos em si é uma gestão integrada de cada um dos processos 

de um projeto, na qual também são geridos os produtos (ou os entregáveis). Diz-se que a 

gestão de um projeto bem-sucedido é gerenciar os processos e suas interações de forma a 

garantir que os objetivos sejam atingidos. 

Conforme Chaves (2006), os projetos, uma vez realizados por equipes, se valem da 

comunicação para a compreensão de como deverão ser realizadas as tarefas individuais e as 

tarefas coletivas e de como deverá ocorrer o cumprimento dos objetivos estabelecidos.  

Para Kerzner (2017), o processo comunicativo no ambiente de projetos objetiva a 

correta disseminação e compreensão, entre gestores, membros da equipe e partes interessadas, 



6 

 

quanto à finalidade, características, objetivos e implicações técnicas e políticas do projeto em 

questão. 

A etimologia da palavra “comunicação” é de origem latina, cujo significado é a “ação 

de partilhar”, ou seja, é um processo de transmissão e recepção de mensagens entre uma fonte 

emissora (pelo transmissor da mensagem) e uma fonte receptora (destinatário da mensagem). 

Objetiva-se assim, através da comunicação em projetos, a compreensão mútua de tarefas e 

objetivos, sendo o elemento essencial para o gerenciamento de qualquer empreendimento. 

(CHAVES, 2006) 

O autor indica ainda o feedback (ou realimentação) como a informação que o emissor 

obtém da reação do receptor à sua mensagem, indicando os resultados da transferência de 

informações, isto é, se a mensagem foi compreendida adequadamente ou não. 

Dentre as dimensões consideradas pelo autor nas atividades de comunicação, cabe 

citar:  

 dimensão interna (ao grupo de projeto) e externa (cliente, organizações 

ou público); 

 dimensão formal (relatórios, minutas, instruções) e informal (e-mails, 

memorandos, discussões); 

 dimensão vertical (níveis superiores e inferiores da organização) e 

horizontal (entre colegas); 

 dimensão oficial (boletins informativos, relatórios periódicos) e não 

oficial (comunicações confidenciais): 

 dimensão escrita e oral; 

 dimensão verbal (inflexões de voz) e não verbal (linguagem corporal). 

 

Em paralelo à organização do processo comunicativo em dimensões, identifica-se 

também, que são utilizados diferentes canais de comunicação: canais orais, escritos, 

eletrônicos ou digitais, cada qual com vantagens e desvantagens as quais direcionam em qual 

ocasião optar por sua utilização, conforme indicado no quadro a seguir. 
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Quadro 1: Vantagens, desvantagens e utilização dos canais de comunicação. 

Canais de 

Comunicação 

Vantagens Desvantagens Sugestões de 

Utilização 

Canal Oral  

(reuniões, conversas, 

entrevistas) 

Maior interação entre 

interlocutores; 

Feedback imediato; 

Possibilidade de debate;  

Maior discrepância na 

recepção da mensagem. 

Falta de registro exato; 

Feedback sem planejamento; 

Impactada pela emoção; 

Depende de ambiente adequado, 

sem ruídos ou distrações; 

Interrupções externas. 

Quando houver 

barreiras 

comportamentais entre 

interlocutores. 

Canal Escrito 

(comunicados, 

documentos, 

panfletos, flyers, 

folders) 

Registro documental 

possibilita revisão antes 

de publicação; 

Possibilita consulta 

posterior; 

Mensagem recebida de 

maneira uniforme pelos 

receptores. 

Não há controle sobre quem a 

leu e real compreensão de seu 

conteúdo. 

Não há feedback ou debate 

imediato. 

Quando houver 

barreiras 

organizacionais ou 

técnicas. 

Canal Eletrônico / 

Digital (e-mail, 

mensagens de texto, 

aplicativos) 

Permite disseminação de 

maior quantidade de 

informações e de 

maneira mais veloz; 

Maior facilidade de 

transmissão e recepção 

de mensagens. 

Dependência de suporte 

eletrônico/tecnológico para sua 

efetivação; 

Não é acessível a todos; 

Interrupções externas (o próprio 

canal, se mal controlado, é uma 

interrupção a outras tarefas). 

 

Fonte: CHAVES (2006) - Adaptado pela autora (2018). 

 

Com relação aos canais apresentados no quadro, cabe destacar que, atualmente, 

não é possível abordar o tema da comunicação, sem a menção ao uso da tecnologia e 

as mudanças acarretadas pelos canais eletrônicos e digitais no ambiente de trabalho. 

Conforme alerta Chaves (2006), o uso de mensagens, por exemplo, apesar de 

agregarem acessibilidade, rapidez e facilidade, acarreta na não-documentação ou não-

formalização de informações e decisões. Diante disso, cabe ao gerente de projetos 

definir como se dará o uso dos canais digitais, especificando quando e para quais 

situações usá-los, junto de todos os colaboradores, evitando assim, possíveis barreiras 

ao processo de trocas informativas e, sobretudo, às tomadas de decisão. 
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Além do uso inadequado dos canais eletrônicos, de acordo com Chaves (2006), 

outras barreiras à comunicação efetiva podem ocorrer, por parte do emissor ou do 

receptor, descritas a seguir:  

 o uso de linguagem, tom de voz ou símbolos inadequados; 

 a escolha ineficiente ou inadequada do canal de comunicação 

(conforme indicado no Quadro 1); 

 as características pessoas, sociais, culturais ou de hierarquia de cargos 

distintas; 

 a falta de soft skills minimamente desenvolvidas; 

 a escolha de momento inoportuno para a transmissão da mensagem; 

 a suposição de que o receptor já domina o assunto; 

 a omissão de informações relevantes; 

 a desatenção, desconfiança no interlocutor, impaciência ou pressa; 

 o pré-julgamento ou preconceito; 

 a pouca disponibilidade de tempo, tanto para a transmissão assertiva, 

quanto para a recepção adequada. 

 

Para que se evitem tais conflitos ao longo do ciclo de vida de um projeto, a 

implantação dos processos de comunicação conforme as boas práticas do Guia PMBOK 

(2016), têm como objetivos principais: 

 estabelecer as comunicações necessárias para evitar assimetria de informação, 

falta ou excesso de comunicação ou de informação no decorrer do projeto; 

 realizar a conexão e a integração entre todas as partes envolvidas no projeto; 

 garantir o engajamento das partes envolvidas; 

 gerar, disseminar e armazenar as informações do projeto; 

 garantir a rastreabilidade das informações. 

 

Conforme o Guia PMBOK (2016), a área de conhecimento de gestão da 

comunicação em projetos consta nas seguintes fases, com seus respectivos grupos de 

processos, entradas, ferramentas e métodos, e saídas, indicados no quadro a seguir: 

 

 

 

 



9 

 

Quadro 2: Resumo dos processos de gerenciamento das comunicações do projeto pelo Guia PMBOK. 

F
a

se
 

Processo Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

In
ic

ia
çã

o
 

Identificar as 

partes 

envolvidas 

Relação das partes 

interessadas a partir da 

análise do Termo de 

Abertura do Projeto 

(TAP), dos contratos 

firmados, da 

cultura organizacional 

e do que foi aprendido em 

projetos anteriores. 

Análise e avaliação do 

impacto e influência 

gerados por cada parte 

interessada, com base em 

coleta e análise de dados e 

na consulta de grupos ou 

pessoas especializadas. 

Registro das partes 

Interessadas (Matriz de 

stakeholders), com as 

sua identificação, 

avaliação, 

interesses, expectativas e 

nível de participação ao 

longo de todo o ciclo de 

projeto. 

P
la

n
ej

a
m

en
to

 

Planejar as 

comunicações 

Registro das partes 

interessadas, 

considerando os fatores 

ambientais e 

organizacionais, ativos de 

processos, e o 

planejamento das demais 

áreas do conhecimento de 

gestão, além do que foi 

aprendido em projetos 

anteriores. 

Análise dos tipos, formatos, 

métodos e canais de 

comunicação 

possíveis e necessários para 

repassar as 

informações. 

 

Plano de gerenciamento 

das comunicações, com as 

informações sobre a 

definição de tipos, 

formatos, métodos e 

canais de comunicação 

adotados. 

E
x

ec
u

çã
o

 

Distribuir as 

comunicações 

Plano de gerenciamento 

do projeto, juntamente 

com o Plano de 

Comunicações, relatórios 

de desempenho do 

andamento do projeto, e 

informações 

institucionais sobre 

projetos anteriores. 

Repasse das informações a 

partir de diferentes meios, 

métodos e ferramentas 

Atualização dos relatórios, 

Apresentações e registros 

do projeto. 

Notificação e feedback às 

Partes interessadas. 

Documentação das lições 

Aprendidas. 

E
x

ec
u

çã
o

 

Gerenciar as 

expectativas 

das partes 

interessadas 

Registro das partes 

interessadas. 

Plano de gerenciamento 

do projeto, juntamente 

com o Plano de 

comunicações. 

Conhecimentos das 

questões levantadas pelas 

partes interessadas, das 

mudanças ocorridas no 

projeto e das informações 

históricas sobre projetos 

anteriores. 

Gerenciamento das 

expectativas das partes 

interessadas, com o 

esclarecimento e solução 

das questões levantadas, 

através de habilidades 

interpessoais e de 

gerenciamento, por meio de 

diferentes métodos de 

comunicação. 

 

Solicitação de mudanças e 

Atualização nos 

documentos gerados 

durante o projeto, se 

necessário. 



10 

 
F

a
se

 

Processo Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

M
o

n
it

o
ra

m
en

to
 e

 C
o

n
tr

o
le

 

Reportar o 

desempenho 

Plano de gerenciamento 

do projeto, juntamente 

com o Plano de 

Comunicações. 

Levantamento de 

informações sobre o 

desempenho do trabalho 

desenvolvido. 

Conhecimento sobre o 

cronograma e orçamento 

do projeto 

Análise do desempenho, 

qualidade, variação e 

impacto do trabalho 

desenvolvido. 

Previsão do desempenho 

futuro, com base no que foi 

desenvolvido até então. 

Relatórios de desempenho, 

incluindo 

dados de tempo e custo. 

Solicitação de mudanças e 

Atualização nos 

documentos gerados 

durante o projeto, se 

necessário. 

Fonte: CARVALHO & QUADROS (2012) - Adaptado pela autora (2018). 

 

Dentre os objetivos dos processos identificados, realizar a identificação das partes 

envolvidas visa registrar todas as pessoas e organizações que possam ser afetadas pelo 

projeto, além da documentação das informações relevantes relacionadas aos seus interesses, 

envolvimento e impacto no sucesso do projeto em questão.  

Durante a fase de execução projetual, objetiva-se colocar as informações necessárias à 

disposição das partes interessadas no projeto, através das ferramentas e métodos estabelecidos 

previamente. No monitoramento e controle do projeto, almeja-se o acompanhamento e o 

controle das comunicações, sobretudo, dos desvios entre o planejado e o executado, visando a 

manutenção do foco nos objetivos do projeto. E na fase de encerramento, a finalização dos 

procedimentos de comunicação e o atingimento dos objetivos de projeto. 

O planejamento da comunicação objetiva a determinação das necessidades de 

informação entre as partes interessadas e a definição de uma abordagem para esse processo. 

Aspectos importantes referem-se à estruturação dos procedimentos para a troca de 

informações, seu correto armazenamento e a atribuição de responsabilidades quanto à 

distribuição, detenção e recebimento destas informações ao longo de todo o ciclo de vida do 

trabalho. 

No artigo de Osman (2011) são elencadas práticas relevantes para uma comunicação 

eficaz dentro do ambiente de projetos em ambientes virtuais. Ainda que o autor trate da 

especificidade de projetos em ambiente online, cabe a menção das boas práticas listadas 

devido a sua relevância para a atuação do gerente de projetos e a sua compatibilidade com a 

área de projetos de planejamento urbano - objeto da presente pesquisa -, os quais são 
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elaborados em ambientes que mesclam tanto a presença física, quanto a presença virtual de 

colaboradores, clientes e demais interessados.  

Desta forma, são listadas a seguir algumas das melhores práticas que o gerente de 

projetos deve implementar para uma comunicação eficaz, segundo Osman (2011): 

 estabelecer um Plano de Comunicação claro: a clareza no processo de 

comunicação é importante para garantir que todas as partes envolvidas estejam 

cientes das atividades a serem realizadas, ou seja, o quê, por quem e para 

quando, isto é, quais informações, por quem serão distribuídas ou recebidas, 

através de qual meio ou fonte de informações (canais), quando, e com qual 

periodicidade devem ser atualizadas e referenciadas; 

 dar a devida importância às conversas informais: espaços descontraídos são 

aberturas de possibilidades à construção de um relacionamento coeso e de 

confiança, seja entre membros da equipe ou entre equipe de colaboradores e 

seus clientes; 

 dominar ferramentas de apoio e de gestão (e fazer bom uso das mesmas): 

necessário domínio de softwares e aplicativos com vistas à comunicação com a 

equipe de colaboradores e à própria gestão virtual do projeto; 

 conduzir reuniões estruturadas: envio da pauta com antecedência, contendo 

objetivos e tópicos ao público-alvo; 

 utilizar o e-mail efetivamente (cabe incluir neste tópico, o seu uso apropriado). 

 

Conforme indicado no primeiro tópico da lista, no ambiente do gerenciamento de 

projetos não é possível realizar uma comunicação bem-sucedida sem a estruturação de um 

Plano de Comunicação, direcionado aos interlocutores e baseado na análise das partes 

interessadas e na análise SWOT (ou outra similar) que abarque um quadro de quem é o 

público-alvo e das possíveis reações advindas desses agentes no contexto do projeto. 

Ademais, o Guia PMBOK (2016) indica que, para o alcance de um Plano de 

Comunicação adequado, devem ser definidas as regras de engajamento e a frequência da 

comunicação, além do estabelecimento de um repositório de informações de contato de todos 

os membros da equipe e uma listagem de todas as reuniões de atualização de status. 

O conteúdo de um Plano de Comunicação pode variar de acordo com a complexidade, 

dimensão e prazo do projeto em questão, porém, os aspectos básicos a serem considerados 

para a sua composição, são os seguintes (CHAVES, 2006):  
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 audiência: quem precisa de determinada informação e quem pode acessá-la; 

 propósito: quais os objetivos da comunicação em questão (se formal, 

informal); 

 métodos: quais ferramentas serão utilizadas para a comunicação em questão; 

 periodicidade: em quais momentos e com qual frequência as atividades de 

comunicação devem ocorrer; 

 cultura: quais as barreiras culturais e estruturais a serem consideradas no 

contexto do projeto; 

 armazenamento: onde a informação deve ser distribuída e consultada e onde 

será arquivada.  

 

Tendo em vista a composição básica supracitada, as atividades elencadas pelo Guia 

PMBOK (2016) para a elaboração de um Plano de Comunicação envolvem as seguintes 

entradas: Plano de Gerenciamento do Projeto, Registro de Stakeholders, fatores ambientais da 

organização e ativos de processos organizacionais. Ademais, recomenda-se a utilização das 

seguintes técnicas: análise de requisitos da comunicação; tecnologias, modelos e métodos de 

comunicação; e reuniões (de partida, de acompanhamento, para registro de problemáticas, 

para acompanhamento de mudanças, para acompanhamento de ações corretivas e preventivas, 

ou para registro de lições aprendidas).  

Cabe mencionar que, no caso do ambiente de trabalho das parcerias público-privadas, 

levantar e reconhecer os fatores ambientais e os ativos de processos são imprescindíveis, pois 

a lógica organizacional é diversa e o impacto dessas informações pode ser decisivo para o 

bom andamento e sucesso do projeto. 

Um Plano de Comunicação bem elaborado abarca um caminho de escalonamento para 

que os membros da equipe saibam a quem eles devem consultar ou a quem solicitar 

autorização, quando se depararem com questões adversas, especialmente se relacionadas às 

tratativas com o cliente.  

Segundo Carvalho (2007), o gerente de projeto deve evitar a "rádio-peão", isto é, se há 

um problema, o gerente de projetos pode e deve comunicar a questão e informar a equipe e/ou 

cliente que está trabalhando para sua solução, isto é, não deve apenas comunicar que o 

problema é existente ou permitir que canais de comunicação informais disseminem aspectos 

incorretos sobre a problemática. Para tanto, a disponibilização do Plano de Comunicação a 

todos os envolvidos e sua atualização regular são igualmente essenciais. 
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Cabe incluir ao conteúdo do Plano, segundo Osman (2011), as preferências do gerente 

de projeto em relação às formas de como prefere ser contatado. Ao definir antecipadamente 

suas preferências, o gerente de projeto estabelece um fluxo de comunicação mais eficiente 

com os membros da equipe.  

A recomendação do estabelecimento de um fluxo de comunicação com todos os 

envolvidos no projeto visa a manutenção da atualização sobre os progressos e sobre os 

problemas que surgem ao longo de todas as fases de execução. Além de propiciar a união e o 

apoio do grupo, a definição e aplicação de um fluxo estruturado de comunicação entre as 

partes envolvidas permite maior agilidade nos processos decisórios para a solução de 

situações imprevistas ou críticas, sendo um elemento vital para o alcance dos objetivos do 

projeto. 

No fluxo de comunicação são definidos comunicados nos quais é importante constar 

as informações sobre o estado atual do projeto, a situação das tarefas críticas e qual é a 

condição atual das tarefas remanescentes que contêm alto nível de risco técnico, ou ainda, que 

estão sendo executadas por terceirizados. Ademais, cabe a identificação dos fatores de risco 

que possam apresentar um potencial de fracasso do projeto ou outros prejuízos e alertas sobre 

aqueles que não vêm atuando conforme o esperado. 

O fluxo de comunicação relaciona-se diretamente às recomendações de Carvalho 

(2007), com relação à necessidade de garantia da rastreabilidade de informações, através de: 

 elaboração periódica de Relatórios Gerenciais, com dados e informações 

quanto ao desempenho e progresso do projeto como um todo, permitindo 

auxílio no processo de comunicação, sobretudo, por que o torna “impessoal e 

mais objetivo”; 

 atualização e acompanhamento da Matriz de Interferências, de forma a garantir 

que os interessados saibam de possíveis não conformidades e de soluções a 

serem buscadas; 

 garantia de recebimento e de distribuição de subprodutos, para que a 

compatibilização seja feita simultaneamente com as fases do projeto. 

 

Cabe destacar ainda, a importância da correlação direta entre a gestão da comunicação 

e o processo chamado controle integrado de mudanças, no qual são tomadas decisões com 

relação a revisões, aprovações e o gerenciamento das mudanças necessárias no projeto, bem 

como serão executadas as alterações necessárias.  
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No decorrer da execução do projeto, pode haver a necessidade de atualizações do 

cronograma, prazos, escopo e até mesmo de objetivos, conforme a complexidade de 

atividades previstas. Para tanto, há necessidade de uma comunicação clara, abrindo mão de 

feedbacks e da argumentação sustentada quanto às decisões sobre as mudanças solicitadas ou 

identificadas e com relação às ações a realizar.  

 

 

  

 

 

  



15 

 

3. PRÁTICA DO PLANEJAMENTO URBANO 

O planejamento urbano, enquanto prática de atuação nas cidades, lida com os 

processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano. Sob este ponto de vista, 

os profissionais dedicados a este ofício desenvolvem estudos e análises técnicas com enfoque 

no uso e apropriação do território, para o qual devem antever possíveis impactos, positivos e 

negativos, das ações no meio urbano. Objetiva-se, sobretudo, a formatação de ações e 

intervenções para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257 /2001) regulamenta os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal de 1988, estabelecendo parâmetros e diretrizes para a política urbana 

nacional, a qual visa ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. 

A legislação urbana é constituída por um conjunto de instrumentos legais, dentre eles, 

o Plano Diretor Municipal (PDM), o qual constitui um instrumento de planejamento e gestão 

territorial que compõe o processo de planejamento estratégico municipal.  

As exigências de escopo mínimo e prazos de elaboração dos Planos Diretores são 

indicados pelo Estatuto da Cidade. No artigo 41 é determinado que tal instrumento deve ser 

elaborado para cidades com os seguintes aspetos: cidades com mais de 20.000 habitantes; 

integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; integrantes de áreas de 

especial interesse turístico; ou cidades inseridas em áreas de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

O planejamento estratégico municipal (PEM), por sua vez, constitui um processo 

dinâmico e interativo para determinação dos objetivos, estratégias e ações para os municípios, 

sendo elaborado por meio de técnicas administrativas e complementares, envolvendo de 

forma ativa os diversos atores sociais dos municípios. (REZENDE e ULTRAMARI, 2007)  

Conforme os autores, o PEM pode ser considerado como um projeto urbano global, 

que considera as múltiplas temáticas municipais e valoriza a forma participativa e contínua de 

pensar o município.  

Segundo Pfeiffer (2000), o PEM é um instrumento de gerenciamento municipal com o 

propósito de tornar a gestão de uma cidade mais eficiente. Seu enfoque estratégico visa tratar 

de forma coerente a multiplicidade de iniciativas sobre o território, buscando um consenso 

entre os múltiplos atores (inclusive o governo municipal) para a seleção de um futuro 

desejável e factível. 
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4. ATORES E PLANOS URBANOS: DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO 

 

Conforme constante no Estatuto da Cidade, os planos municipais desenvolvidos em 

território nacional devem obrigatoriamente abarcar um processo participativo de construção: 

“Art. 2 - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

(...) II - gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social.” 

 

A política urbana nacional indica que a gestão democrática das cidades deve ser 

elaborada, acompanhada e monitorada por todos os agentes impactados ou interessados no 

meio urbano, os quais podem e devem se envolver na elaboração do conteúdo pertinentes aos 

planos, que trazem ações e políticas de melhoria futura dos municípios.  

Segundo Barbosa e Costa (2009), democratizar as decisões é fundamental para 

transformar o planejamento da ação municipal em um trabalho compartilhado entre cidadãos, 

bem como para assegurar que todos se comprometam e sintam-se responsáveis e 

responsabilizados, no processo de construir e implementar os Planos Diretores.  

Dentre os atores principais envolvidos na elaboração colaborativa dos PDM, cabe citar 

os servidores públicos municipais, membros da Câmara Municipal, investidores e agentes 

imobiliários, membros da sociedade civil organizada e outros agentes interessados ou sob 

influência das intervenções, os quais detêm uma visão tanto sistêmica, quanto de vivência da 

cidade ou região onde habitam. 

Para Rezende e Ultramari (2007) a composição de uma equipe técnica multidisciplinar 

para a execução das atividades do projeto é uma parte fundamental para o sucesso 

metodológico de um Plano Diretor (PDM).  

A Prefeitura Municipal, ou o órgão municipal responsável pelo planejamento urbano, 

deve definir uma equipe de coordenação, formada por técnicos de diversos setores da 

administração municipal. Tal equipe pode ser composta pelos papéis de: patrocinador 

(sponsor), gestor, equipe de servidores técnico-municipais e equipe de acompanhamento com 
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representantes do legislativo e de segmentos da sociedade civil. Todas as atividades do 

projeto devem ser elaboradas pelos componentes da equipe multidisciplinar atuando de forma 

interdisciplinar e coletiva. 

No caso de o corpo técnico municipal não dispor de membros com disponibilidade 

para a apropriada execução do projeto, a ser executado em paralelo às atividades operacionais, 

ou ainda, na falta de competências ou de cargos com formação em planejamento urbano e 

áreas correlatas, cabe a complementação da equipe municipal através da contratação de uma 

equipe de profissionais especialistas externos, isto é, uma equipe de consultores a serem 

contratados. 

A contratação de consultores especialistas deve incluir cláusulas que prevejam a 

transferência eficaz de conhecimento e a efetiva capacitação da equipe local que participará 

da elaboração do Plano Diretor. 

As equipes - e o número de profissionais especialistas contratados, bem como as 

competências profissionais exigidos deles - devem corresponder à capacidade da estrutura 

permanente do município ao qual caberá implementar o Plano Diretor. Após a nomeação das 

pessoas envolvidas, é necessário capacitar as mesmas e planejar as suas atividades. 

Tendo em vista o relacionamento contratante-contratado para a elaboração do projeto 

do PDM - para além das participações de viés democrático que incluem a participação ativa 

da população, - cabe indicar que a presente pesquisa tem como enfoque as trocas 

comunicativas entre: 

 as equipes técnicas contratadas com a atribuição de gerenciar e elaborar o 

projeto técnico e colaborativo do Plano Diretor Municipal, composta por 

profissionais especialistas de áreas diversas correlatas ao planejamento urbano;  

 e os clientes contratantes: o órgão municipal responsável pelo planejamento 

urbano e municipal, incluindo os respectivos servidores público-municipais, 

isto é, os futuros executores das ações, desenvolvidas de maneira colaborativa. 
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5. COMUNICAÇÃO EM PROJETOS PÚBLICOS DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

Tendo em vista a diversa gama de equipes multidisciplinares envolvidas na elaboração 

dos Planos Diretores, os processos de gestão da comunicação no planejamento urbano devem 

garantir a interação, colaboração e o envolvimento entre os agentes, além do atendimento das 

expectativas da população com relação ao trabalho a ser executado de forma participativa. 

Conforme evento da ONU Habitat III (2016), a efetividade da implementação dos 

princípios estabelecidos pela Nova Agenda Urbana Mundial (Agenda 30) dependerá da 

promoção e do estímulo ao envolvimento participativo e integrado dos stakeholders na 

elaboração, planejamento e implantação dos planos urbanos.  

Conforme observado por Carvalho e Silva (2012), a comunicação, apesar de ser uma 

ferramenta importante e que contribui significativamente para o sucesso de um projeto, ainda 

é administrada de maneira ineficiente, sobretudo nos projetos vinculados ao setor público; o 

qual possui características próprias que podem dificultar a execução dos processos de gestão 

do projeto e de sua comunicação.  

Os autores reconhecem ainda, que os projetos desenvolvidos em organizações públicas 

exigem alguns cuidados especiais por parte de seus gerentes, seja no cumprimento da 

legislação ou na consideração da diversa gama de partes interessadas.  

Além disto, alguns autores identificam barreiras no setor público como, por exemplo, 

a falta de um foco claro no cliente; excesso de procedimentos; pessoas trabalhando 

individualmente ou em departamento isolados; excesso de alvos; falta de estratégia; crença 

geral de que os empregados trabalham demais e são mal remunerados; falta de entendimento 

dos efeitos de variação, fluxo do processo e visão sistêmica. (RADNOR; WALLEY, 2008 

apud CARVALHO & QUADROS, 2012)  

Vargas (2008) explica que entre as áreas pública e privada não há grande 

diferenciação entre o perfil e o tipo de trabalho a ser desenvolvido no campo da gestão de 

projetos. Segundo o autor, o que difere uma da outra é a estrutura que cada uma oferece. A 

administração pública possui algumas limitações, como as restrições para a aquisição de bens 

e serviços, impostas pela legislação de licitações; as mudanças periódicas da alta cúpula da 

administração - acompanhadas, diversas vezes, pela descontinuidade de projetos em 

andamento; e a visão comum de que os processos públicos são obscuros, o que facilitaria a 

dissimulação de erros intencionais cometidos pela equipe de projetos e a contratação de 

fornecedores desqualificados. 
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Já segundo o PMI (2006), os projetos públicos se diferenciam pelos seguintes 

aspectos: restrições legais, que impõe limites claros às ações dos órgãos públicos e de seus 

agentes, sendo que muitos atos necessitam de permissões legais; prestação de contas a um 

maior número de partes interessadas, que incluem – além das comuns a todos os projetos – 

chefes do poder executivo, representantes de ministérios e de agências reguladoras, 

organizações com interesses especiais, imprensa e sociedade como um todo; e a utilização de 

recursos públicos, que são alocados conforme leis orçamentárias e políticas públicas e devem 

ser utilizados para melhorar os serviços públicos oferecidos à população, de modo que o 

sucesso de um projeto deste tipo é, na maioria das vezes, mensurado de acordo com os 

benefícios gerados à sociedade ao invés de ser medido pela renda ou economia geradas ao 

governo. 

A questão da participação no processo de planejamento estratégico, em nível 

municipal, é bem mais complexa do que em empresas privadas, seja pela quantidade de 

instituições públicas vinculadas aos projetos e cuja participação precisa ser coordenada, seja 

pelos diversos grupos com interesses particulares, por vezes conflitantes.  

Como todos devem ser ouvidos e, na medida do possível, integrados nas análises, 

decisões e soluções, é necessário criar, a partir de cada situação específica, mecanismos e 

estruturas apropriadas que facilitem a consideração dos diversos interesses, sem que isso 

interfira na identificação de alternativas para o processo decisório. Recomenda-se assim, a 

aplicação de técnicas de trabalho dinâmicas e participativas que possam contribuir para 

melhorar a comunicação entre os stakeholders, a compreensão das questões técnicas e a 

tomada de decisões mais transparentes. (LOPES, 1998) 

O contexto diversificado e sistêmico do planejamento urbano indica a necessidade de 

implementação de métodos de projetos colaborativos. A gestão da comunicação através de 

ferramentas de co-criação e participação efetiva dos stakeholders está atrelada à garantia de 

engajamento e envolvimento dos múltiplos atores na construção coletiva da cidade.  

Para que todos possam entender e interferir nos processos de decidir sobre os 

mecanismos e instrumentos de gestão e planejamento urbano, é necessário que sejam 

propiciados espaços de trocas de informação nos quais convivam todos os que trabalham para 

elaborar o Plano Diretor. Tais espaços são importantes para socializar e para a efetiva 

capacitação e participação no processo decisório. Para que todos entendam e possam interferir 

no processo é fundamental que o Plano Diretor seja construído em uma linguagem acessível e 
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clara, da discussão à redação final. O Plano Diretor deve ser construído num processo 

realmente participativo, em discussão entre iguais e por decisões conscientes e esclarecidas.  

No contexto de projetos de desenvolvimento social, conforme Cabanis-Brewin (1998), 

há falta de clareza quanto à estrutura causal dos projetos dentro das ferramentas e processos 

do Guia PMBOK.  

Segundo o autor, há necessidade do enfoque para além dos produtos entregáveis, mas 

também, nos impactos advindos do projeto. Portanto, propõe-se neste trabalho uma 

aproximação maior deste viés através do referencial de boas práticas advindas, dentre outros, 

do Government Extension to PMBOK Guide - manual que aborda as boas práticas da gestão 

projetual no contexto específico do setor público, cujos projetos têm viés e enfoque sociais. 

Dentre as demais restrições específicas do contexto de projetos públicos, trazidas pela 

extensão governamental do Guia PMBOK, cabe mencionar a falta de compreensão quanto à 

complexidade dos processos de comunicação por parte dos integrantes das equipes de 

consultoria especializada, servidores públicos, investidores, financiadores e demais 

stakeholders. 

Conforme consta na Government Extension (PMI, 2006) assume-se que, em grande 

parte dos projetos públicos, as consultorias técnicas contratadas desenvolvem os projetos em 

comunicação com um único servidor público municipal, apontado pelo órgão responsável 

pelo planejamento do município, o qual não costuma deter conhecimentos técnicos na área de 

gestão de projetos.  

Os documentos de projeto, especialmente os que tratam de comunicação externa ao 

órgão público, acabam deficientes devido às múltiplas formatações e à falta de 

compatibilidade, apesar de exigirem maior formalização devido ao caráter do projeto. Os 

fundamentos e premissas para a elaboração dos planos urbanos estão relacionados com temas 

como: a disponibilidade de informações; ações e posturas estratégicas dos gestores locais; 

conhecimentos específicos do município; e sua estrutura de gestão. 

Conforme já mencionado, no ambiente de projetos de planejamento urbano, a opção 

pela contratação de consultorias externas possibilita que os órgãos públicos supram a 

demanda por profissionais especializados para a realização destes trabalhos, obrigatórios por 

leis das instâncias federal e estadual.  

A busca pela consultoria externa se dá quando há falta de conhecimento específico 

pelo corpo técnico local ou quando os servidores se encontram sobrecarregadas por processos 
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operacionais e demandas diárias. Esse é um panorama bastante comum a grande parte dos 

municípios em território nacional, sobretudo, aqueles de pequeno a médio porte.  

A gestão da comunicação administrativa refere-se a planejar, controlar e monitorar o 

fluxo e as formas de comunicação no ambiente interno de uma organização, ao qual estão 

inclusas atividades de análise da comunicação entre o público interno (colaboradores e 

dirigentes) e a proposição de medidas para garantir um ambiente agradável, respeitoso e 

democrático de trabalho. Além disso, deve estabelecer maior entrosamento no repasse de 

informações através de uma linguagem uníssona, garantindo que a informação interna possa, 

caso também seja essa a intenção, se tornar externa, sem ruídos ou desencontros. 

Neste contexto, é reconhecida a barreira de conhecimento à comunicação na relação 

entre contratantes e contratados, sobretudo, quando utilizada uma linguagem técnica não 

familiar pela consultoria externa, a qual transmite informações aos funcionários públicos 

municipais quando estes são, majoritariamente, integrantes de cargos comissionados, não 

técnicos ou não efetivos (concursados). 

Na eventualidade da barreira à comunicação ser de conhecimento díspar entre 

interlocutores, Chaves (2006) sugere o uso de terminologias apropriadas, evitando ou 

explicando termos ou jargões profissionais; dotando-se de exemplos para questões complexas, 

detalhamento de informações novas; além da solicitação de feedbacks e repetição do conteúdo 

transmitido para assegurar sua compreensão. 

Ademais, a comunicação inadequada entre gestor do projeto e o agente regulador ou 

aprovador do projeto - neste caso, o grupo responsável pelo acompanhamento do Plano 

Diretor no órgão público municipal - pode atrasar ou até mesmo eliminar o projeto em 

execução.  

Outra barreira comum à comunicação entre consultoria e gestores municipais, são 

barreiras organizacionais: estruturação da gestão municipal inflexível ou excessivamente 

burocrática; equipamentos de comunicação inacessíveis, inadequados ou ultrapassados, e 

cultura organizacional que desfavorece o processo comunicativo entre setores (no caso, entre 

secretarias e departamentos municipais). São aspectos que dificultam sobremaneira a 

transmissão de dados municipais à equipe consultora, tendo em vista que a falta de 

comunicação é interna ao corpo municipal. 

Como recomendações de ações importantes frente às barreiras comunicativas, 

CHAVES (2006) sugere: 
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 a definição do tipo de informação a ser enviada para cada uma das partes 

interessadas ou impactadas pelo projeto; 

 o uso de linguagem e redação apropriada, objetiva e bem estruturada para 

facilitar a compreensão da informação; 

 a restrição do uso de termos técnicos, siglas ou jargões, em detrimento de 

exemplificações e analogias contextualizadas à realidade do interlocutor; 

 o uso de técnicas de apresentação, previamente elaboradas e planejadas, 

fazendo bom uso dos recursos audiovisuais, roteiro estruturado, boa linguagem 

corporal, interação com audiência para recebido, inclusive, de feedbacks; 

 a escuta ativa e a indicação da existência e disponibilidade de um canal aberto 

para esclarecimento de dúvidas; 

 a consideração das diferentes percepções; 

 a utilização apropriada da tecnologia de comunicação a ser empregada, que 

seja acessível a todos os interlocutores; 

 a definição de marcos de comunicação ao longo do ciclo de vida do projeto, 

para que o gerente reporte às principais partes interessadas, o progresso 

projetual. 

 

A manutenção de um informe simples e atualizado, sobre o andamento do projeto, os 

principais marcos, com linguagem familiar a todos aos interessados, relatando os principais 

marcos atingidos, controle e monitoramento de custos e estimativas prováveis de avanço do 

projeto.  

O Government Extension (PMI, 2006) indica que o requerimento por informações 

depende, primeiramente, do estabelecimento de uma cultura de disseminação dentro dos 

órgãos públicos, uma vez que os departamentos públicos tendem a ser compartimentados, ou 

seja, são estruturados de forma não-projetizada.  

Levando-se em consideração esta constatação, cabe a determinação clara de como 

ocorrerá a disseminação de informações entre a consultoria técnica especializada e seus 

clientes (órgão público municipal), uma vez que, internamente e culturalmente, tais 

instituições tendem a não compartilhar informações de maneira clara dentro de sua própria 

estrutura.  

Ademais, o autor indica que a compreensão de que “aspectos políticos e estruturas de 

poder são capazes de influir na condução de projetos, o que recomenda cuidado na forma e na 
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maneira de redigir assuntos polêmicos, controvertidos ou passíveis de gerar conflitos e 

desentendimentos.” Para a resolução de questões políticas, é necessário compreender seu 

caráter democrático, visando o bem-estar coletivo em detrimento de interesses individuais e, 

para tanto, conforme indica Kerzner (2017), é importante explicitar, com tato, os porquês da 

decisão tomada. Segundo o autor, os gerentes e líderes de projeto devem ser cuidadosos ao 

discutir política e eventuais conflitos de interesse com os membros da equipe, cliente e demais 

agentes.  

Kerzner (2017) complementa as recomendações de Chaves (2006) ao indicar a 

seguinte prática: antes de comunicar um ponto de vista, reunir todas as informações de 

suporte e embasamento técnico a sua argumentação. Segundo o autor, a falta de comunicação 

e de informações faz com que os colaboradores preenchem lacunas de informações por conta 

própria, o que gera preocupação e rumores que podem chegar a ser disseminados como fatos.  

Cabe indicar ainda que há aspectos relacionados à comunicação, dentro do ambiente 

de projetos, que estão relacionados a relações de poder e influência, os quais limitam a 

atuação e a autoridade do gestor de projetos. 

Rezende e Ultramari (2007) orientam que, antes de iniciar a elaboração de um projeto 

de planejamento estratégico municipal (como um Plano Diretor), é necessário dedicar tempo a 

sua organização e planejamento, com atividades como: 

 definição da metodologia de desenvolvimento do projeto;  

 constituição da equipe multidisciplinar; 

 divulgação do projeto (na prefeitura e no município); 

 capacitação das pessoas envolvidas; 

 elaboração de planos de trabalho; 

 formalização dos procedimentos de gestão do projeto.  

 

Para Lopes (1998), a metodologia do processo de planejamento estratégico pode ser 

dividida em: organização, elaboração do plano com base na análise do diagnóstico da cidade, 

implementação e monitoramento e programa de comunicação.  

Segundo o autor, os objetivos de elaboração de um programa de comunicação para a 

realização dos trabalhos de elaboração de planos estratégicos municipais, são: garantir maior 

nível de consenso quanto o objetivo central, linhas estratégicas, objetivos e ações previstas e 

intensificar o grau de compromisso com sua implantação.  
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Independente das caraterísticas individuais de cada setor envolvido na elaboração dos 

Planos Diretores Municipais, as funções básicas do processo de planejamento estratégico são 

as mesmas: facilitar e melhorar a comunicação entre os membros da organização e os seus 

parceiros; facilitar e estimular a participação dos stakeholders; conciliar os diversos interesses 

internos e/ou externos e garantir a implementação de medidas. 

Planos urbanísticos são de fato complexos, em grande parte pelo envolvimento de uma 

diversa gama de atores de diferentes instâncias e segmentos da sociedade. Diante disso, a 

comunicação eficaz e assertiva é a garantia do engajamento das partes envolvidas, evitando o 

surgimento de informações desconexas ou não produtivas para o projeto, ou mesmo a 

ausência de informação. 
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6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

 

A definição das características e requisitos mínimos de produtos e serviços a serem 

contratados pelo poder público municipal, bem como o escopo do trabalho a ser desenvolvido 

por projetos terceirizados, são transcritos na forma de Termos de Referência (TR).  

Constituem a documentação básica para a formatação de editais de licitação, análise 

das propostas de concorrência, seleção de fornecedores (neste caso, da equipe de consultoria 

técnica especializada), contratação dos serviços, desenvolvimento do projeto, monitoramento 

e acompanhamento da execução e entrega dos produtos, até a posterior finalização do contrato 

público-privado. 

De acordo com a Portaria Interministerial Nº 507/2011, deve constar nos documentos 

referenciais, editais de licitação e no contrato de execução de serviços, a responsabilização, 

pela empresa contratada, pela qualidade dos serviços fornecidos, inclusive por suas 

readequações. 

A definição e o detalhamento das especificações técnicas pelo TR constituem a forma 

mais eficiente para qualificar as propostas a serem apresentadas pelas empresas participantes 

da concorrência pública. Ademais, a elaboração dos Termos de Referência possibilita ao 

gestor público, bem como ao responsável pelo projeto, a gestão, acompanhamento e 

monitoramento das atividades, permitindo que seja verificada a compatibilidade da execução 

contratual ao longo do prazo estipulado para seu término. Desse modo é facilitada a 

supervisão, programação ou reprogramação dos trabalhos em execução, tendo impacto, 

inclusive, nos pagamentos destinados aos fornecedores do serviço de consultoria em questão. 

Para a composição da análise desse trabalho foram analisadas 05 (cinco) 

documentações de referência (Termos de Referência) para a elaboração de planos urbanísticos 

- em específico, para a elaboração de Planos Diretores Municipais (PDM), publicados por 

municípios paranaenses entre os anos de 2015 a 2017. 

Os Termos de Referências selecionados para a composição desta análise são os 

seguintes: 

1. Termo de Referência para a Elaboração do Plano Diretor Municipal de Araucária 

(2017), desenvolvido pela Prefeitura Municipal; 

2. Termo de Referência para a Elaboração do Plano Diretor Municipal de Campo 

Largo (2015), desenvolvido pela Prefeitura Municipal; 
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3. Termo de Referência para a Elaboração do Plano Diretor Municipal de Nova 

Esperança (2017), desenvolvido pela Prefeitura Municipal; 

4. Termo de Referência para a Elaboração do Plano Diretor Municipal de Ponta 

Grossa (2016), desenvolvido pelo IPLAN (Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Ponta Grossa); 

5. Termo de Referência
2
 para a Elaboração do Plano Diretor Municipal de Toledo 

(2015); desenvolvido pela Prefeitura Municipal. 

 

Dentre os municípios dos documentos selecionados, Araucária é considerado como de 

médio a grande porte
3
, no qual residem 119.123 pessoas (conforme dados censitários do 

IBGE, 2010). Sua população é próxima a registrada por Toledo em 2010 (119.313 pessoas). 

Campo Largo, também caracterizada como de grande porte, registrou 112.377 pessoas, sendo 

integrante da Região Metropolitana de Curitiba junto de Araucária. Nova Esperança tem entre 

pequeno e médio porte (26.615 habitantes em 2010) e Ponta Grossa é um município que 

desempenha papel de polo regional, com 311.611 habitantes (grande porte). 

O intuito da análise documental é a verificação se, em tais documentos referenciais de 

execução dos serviços de consultoria especializada em planejamento urbano, é considerado o 

arcabouço ferramental da área de Gestão da Comunicação de projetos, com relação a: 

 menção e/ou sugestão de utilização das práticas de Gestão da Comunicação, 

contidas no Guia PMBOK, considerando as fases de Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento do projeto; 

 identificação das partes interessadas e envolvidas, e seu gerenciamento; 

 determinação dos objetivos da comunicação entre as partes envolvidas no 

projeto e se é indicada a periodicidade da troca e da atualização das 

informações; 

 especificação de meios, canais e/ou métodos de comunicação entre a 

consultoria técnica (contratada) e seus clientes (servidores públicos e 

                                                 
2
 O TR do projeto a ser executado para o município de Toledo também abarca os serviços de elaboração de 

outros planos estratégicos, como o Plano de Mobilidade Municipal, além de incluir a contratação de atividades e 

produtos complementares, porém, optou-se pela análise restrita ao projeto de desenvolvimento do Plano Diretor 

Municipal. 

3
 O “porte populacional” considerado foi estratificado em 3 grupos: municípios com menos que 25 mil 

habitantes (pequeno porte), municípios com 25 a 100 mil habitantes (médio porte) e municípios com mais de 100 

mil habitantes (grande porte). 
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responsáveis pelo acompanhamento do projeto nas prefeituras municipais ou 

órgão público municipal); 

 menção à necessidade de estruturação de um Plano de Comunicação (caso 

afirmativo, qual o conteúdo indicado e seu grau de complexidade e de 

adequabilidade ao contexto dos Planos Diretores Municipais); 

 menção às técnicas de análise com relação aos atores interessados e 

impactados pelo projeto, considerando seu grau de influência, valores e 

crenças, necessidade e frequência de informação; 

 menção à técnicas e/ou métodos para o controle integrado das mudanças, caso 

sejam necessárias ou solicitadas ao longo do ciclo de vida do projeto; 

 menção à necessidade de reporte quanto ao desempenho do projeto e, neste 

caso, com relação ao desempenho e progresso dos processos comunicativos. 

 

No Anexo I deste trabalho de pesquisa, consta um quadro com os principais trechos 

analisados dos Termos de Referência, contendo as citações identificadas que apresentam 

conteúdo relacionado ou pertinente à gestão dos processos de comunicação, conforme os 

tópicos citados acima, para a elaboração dos projetos dos Planos Diretor Municipais dos 

municípios paranaenses de Araucária, Campo Largo, Nova Esperança, Ponta Grossa e Toledo. 

No quadro a seguir constam algumas das informações gerais sobre os documentos 

analisados: 

a) identificação do Município; 

b) referência do documento analisado; 

c) ano de divulgação público do documento; 

d) principais grupos de atores envolvidos identificados e respectivas atribuições, 

indicadas nos documentos; 

e) fases de elaboração do projeto pré-definidas.   
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Quadro 3: Informações dos Termos de Referência analisados. 

Nº Município  Documento analisado Ano Principais Grupos de Atores Fases de Elaboração 

01 Araucária  Anexo II - Termo de Referência e Cronograma 

Físico-financeiro do Edital de Licitação para 

Contratação de serviços especializados de 

consultoria para Revisão do Plano Diretor Municipal 

da Cidade de Araucária (PDA) 

2017 � Coordenador (Representante do 

Contratante)  

� Equipe de Coordenação (EC) 

� Equipe de Consultoria 

(Contratado) 

� Representante Local da 

Consultoria 

� Equipe Técnica Municipal 

(ETM) 

� Grupo de Acompanhamento  

� Munícipes 

� Fase 1: Mobilização 

� Fase 2: Análise Temática 

Integrada 

� Fase 3: Diretrizes e Propostas 

para uma Cidade Sustentável 

� Fase 4: Plano de Ação e 

Investimentos (PAI) e 

Institucionalização do PDA 

02 Campo Largo Anexo IV - Termo de Referência para a 

Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de assessoria e consultoria ao 

Município de Campo Largo, para elaboração da 

revisão do Plano Diretor do Município de Campo 

Largo 

2015 � Coordenador da ETM 

� Equipe da Consultoria 

� Equipe Técnica Municipal 

(ETM) 

� CONDUMA (Conselho 

Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente) 

� Munícipes 

� Fase 1: Mobilização 

� Fase 2: Análise Temática 

Integrada 

� Fase 3: Diretrizes e Proposições 

� Fase 4: Plano de Ação e 

Investimentos e 

institucionalização do PD 

03 Nova 

Esperança 

Anexo I - Termo de Referência para a Contratação 

de empresa especializada para a revisão do Plano 

Diretor Municipal de Nova Esperança 

2017 � Supervisão Municipal 

� Coordenador da ETM 

� Equipe da Consultoria 

� Equipe Técnica Municipal 

(ETM) 

� Grupo de Acompanhamento  

� Munícipes 

� Fase 1: Mobilização 

� Fase 2: Análise Temática 

Integrada 

� Fase 3: Diretrizes e Proposições 

� Fase 4: Plano de Ação e 

Investimentos e 

institucionalização do PDM 



29 

 

04 Ponta Grossa Termo de Referência para a Elaboração do Plano 

Diretor Municipal de Ponta Grossa (2016) e demais 

atividades 

2016 � IPLAN 

� Coordenador da ETM 

� Consultoria 

� Equipe Técnica Municipal 

(ETM) 

� Conselho Municipal da Cidade 

(CMC) 

� Grupo de Acompanhamento 

� Munícipes  

� Fase 1: Estruturação, mobilização 

e metodologia 

� Fase 2: Análise Temática 

Integrada 

� Fase 3: Diretrizes e Propostas  

� Fase 4: Plano de Ação e 

Investimento (PAI) e 

institucionalização do PDM 

05 Toledo Termo de Referência para a Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Toledo e demais atividades 

2015 � Supervisão pelo Paraná Cidade 

� Coordenador da ETM 

� Equipe da Consultoria 

� Equipe Técnica Municipal 

(ETM) 

� Conselho Municipal da Cidade 

(CMC) 

� Grupo de Acompanhamento  

� Munícipes 

� Fase 1: Mobilização 

� Fase 2: Análise Temática 

Integrada 

� Fase 3: Diretrizes e Propostas 

para uma Cidade Sustentável 

� Fase 4: Plano de Ação e 

Investimentos e 

institucionalização do PDM 

Fonte: A autora (2018). 
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De maneira geral, com relação aos processos de planejamento, gestão, execução e 

monitoramento da comunicação em projetos, foram identificados nos documentos oficiais 

algumas informações e orientações pertinentes ao tema nos seguintes tópicos: 

 na descrição das atribuições e responsabilidades dos agentes-chave 

identificados (principais partes envolvidas nos Planos Diretores): 

coordenadores do projeto, equipe de consultoria especializada, representantes 

técnicos locais, e equipes técnicas municipais; 

 na definição de pautas de reuniões técnicas e de acompanhamento dos projetos; 

 na especificação dos formatos de arquivos de dados e produtos entregáveis; 

 no cronograma físico de trabalhos, vinculado às atribuições da equipe técnica 

municipal com relação a disseminação de informações. 

 

O documento elaborado para a revisão do Plano Diretor de Araucária (PDA) traz um 

planejamento bastante detalhado do conjunto de reuniões a serem realizadas em todas as fases 

de elaboração do projeto (Fases 1 a 4).  

Para cada uma das principais reuniões indicadas são especificados os responsáveis por 

sua realização, a pauta geral e quem participará desses eventos, porém, não são abordadas 

quais as informações que deverão ser trocadas entre os participantes (antes, durante ou depois 

do evento). Essa é uma questão bastante relevante, principalmente, para a fase de coleta de 

dados para a composição das análises temáticas do município. 

O mesmo panorama foi identificado nos Termos de Referência elaborados para os 

projetos de elaboração dos Planos Diretores dos municípios de Ponta Grossa, Nova Esperança 

e Toledo. Inclusive a maneira com que foi apresentado o conteúdo pertinente aos projetos e a 

linguagem utilizada na especificação do escopo-base do trabalho, são bastante semelhantes 

nesses 4 (quatro) documentos analisados.  

Os Termos citados estão estruturados da seguinte forma: cronograma físico-financeiro 

mensal; relação de atividades por fases de projeto; estratégia de ação por fases (contendo as 

principais reuniões, respectivos responsáveis por sua realização e público-alvo); escopo 

básico dos produtos entregáveis por fases; formas de pagamento pelo serviço; e atribuições 

(ou responsabilidades) dos participantes (ou grupos de atores).  

Como aspecto positivo há, portanto, a identificação dos grupos envolvidos e suas 

atribuições. Porém, todos os documentos abarcam apenas os principais atores e, considerando 

a escala de abrangência dos Planos Diretores, há atores interessados, impactados e a serem 
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consultados que deveriam ser identificados e incorporados ao processo de projeto o quanto 

antes fosse possível, como conselhos, associações e comitês municipais, representantes do 

mercado imobiliário e de entidades de classe, representantes de órgãos regionais e de outras 

entidades municipais relevantes no contexto dos municípios. 

Ademais, a identificação dos principais atores nos Termos de Referência não abarca o 

grau de influência, valores e crenças, necessidades ou frequência de trocas de informação. 

Os documentos também não especificam quais são as informações a serem geradas, 

divulgadas ou coletadas, bem como não tratam da forma com que as informações deveriam 

ser distribuídas entre as partes envolvidas no projeto. É possível, porém, correlacionar as fases 

de execução descritas nos documentos e seus respectivos escopos de trabalho. Tais 

informações compiladas, junto da execução de uma matriz de análise dos principais 

stakeholders, permitem a elaboração de um documento prévio para a composição de um 

Plano de Comunicação para os projetos - apesar de nenhum dos documentos abordarem ou 

indicarem a realização dessa ferramenta de planejamento da comunicação. 

Outro aspecto positivo é o fato dos documentos tratarem dos formatos de envio e de 

troca de arquivos entregáveis, tanto na fase de levantamentos e coletas para a composição do 

diagnóstico municipal, quanto para as entregas dos produtos por fases do projeto, pelas 

equipes contratadas. 

Os documentos de referência dos municípios de Araucária, Campo Largo e Toledo 

exigem a elaboração, por parte das equipes contratadas, de Relatórios de Atividades por fases 

do projeto, nos quais devem ser apresentados os resultados e os materiais de comprovação de 

reuniões e eventos realizados. Não há, porém, menção à elaboração de relatórios de 

desempenho dos projetos em si, com enfoque à gestão do progresso das atividades das 

equipes, custos, prazos e respectivas atividades. 

Para o município de Ponta Grossa é apresentado a obrigatoriedade de elaboração de 

um Plano de Trabalho para início dos serviços da consultoria, com a apresentação de um 

fluxograma de trabalho, identificando as fases, respectivas atividades e serviços, além de 

datas, participantes e responsáveis, escopo dos produtos e das reuniões técnicas. Esse Plano é 

referente ao conteúdo técnico do projeto e, conforme sua descrição, aborda parte dos 

documentos e ferramentas sugeridos pelo Guia PMBOK (2016). Pode-se inferir que tal 

documento é um documento similar, ou ainda, uma versão simplificada de um Plano de 

Gestão do projeto.  
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É comum aos 5 (cinco) documentos analisados a tratativa da gestão urbana enquanto 

proposta final para a implantação dos Planos Diretores, após a entrega dos trabalhos. A gestão 

da elaboração de tais projetos, por outro lado, é pouco abordada pelos documentos. Pode-se 

dizer, portanto, que a abordagem dos parâmetros para a realização dos serviços de consultoria 

especializada apresenta apenas ferramentas e processos pontuais advindos do Guia PMBOK.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos pressupostos da presente pesquisa, - de que a atuação na área do planejamento 

urbano não costuma empregar métodos formais para o gerenciamento da comunicação no 

desenvolvimento de projetos -, pode ser explicado, em parte, pela falta do conteúdo pertinente 

à gestão projetual nos próprios Termos de Referência oficiais. 

O modelo de referência para a elaboração de Planos Diretores Municipais 

disponibilizados pela SEDU (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano), através do 

Paraná Cidade, indica as fases para a elaboração do projeto, atendo-se apenas ao conteúdo 

técnico pertinente à prática do planejamento urbano. Não menciona ou indica, porém, o 

escopo de trabalho necessário à gestão desses projetos ou ao planejamento e gestão da 

comunicação ao longo do ciclo de vida projetual. 

Ademais, levando-se em consideração a necessidade de comunicação em trabalho 

entre, pelo menos, 5 (cinco) a 6 (seis) grupos diferentes de atores técnicos em colaboração ao 

longo de cerca de 12 (doze) meses de trabalho (em média), é de extrema relevância a inclusão 

de processos e ferramentas para a gestão da comunicação nos Termos de Referência 

municipais. Essa seria uma maneira de introduzir e estimular a aplicação das técnicas de 

gestão ao contexto da prática do planejamento urbano, assegurando que sejam evitados 

barreiras, ruídos, omissão ou trocas equivocadas de dados e informações, bem como a 

disseminação equivocada quanto a decisões, propostas ou mudanças nos projetos. 

Com relação à gestão das expectativas das partes interessadas, também é importante 

que sejam observadas algumas questões encontradas no trabalho junto ao setor público, como 

a ocorrência frequente de paralisação de programas e projetos por falta de recursos; a 

presença marcante da burocracia e de restrições legais; e, sobretudo, o risco quanto à quebra 

da continuidade administrativa. Tais particularidades podem gerar atrasos e mudanças em 

diversos outros processos das demais áreas de conhecimento que devem ser administradas 

durante um projeto, o que pode frustrar as expectativas das partes interessadas. Diante desse 

panorama inerente à projetos de consultoria para o setor público, a equipe de colaboradores 

deve coletar informações sobre tais questões políticas e legais de antemão. 

Conforme indicado por Pfeiffer (2000), quando métodos ou instrumentos são 

desenvolvidos dentro de um determinado contexto e para um propósito específico, e são 

transferidos para outras áreas, deve-se analisar cuidadosamente sua compatibilidade e 
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adequabilidade. O mesmo vale, portanto, para a adaptação dos conceitos, métodos e processos 

da gestão de projetos ao contexto da prática de planejamento urbano.  

Frente a esse desafio, considerando as orientações do autor, indica-se que devem ser 

considerados como princípios e aspectos para adequação das técnicas de gestão ao contexto 

do planejamento: 

 o caráter específico das organizações e instituições públicas: suas estruturas 

organizacionais de liderança e seus procedimentos podem diferir 

significativamente daqueles encontrados em empresas privadas, na qual é mais 

comum dispor de métodos e processos de gestão de projetos; 

 o quadro dos stakeholders, que é mais amplo e mais complexo no setor público 

que no setor privado, sendo sua organização, coordenação e liderança mais 

complicadas, o que exige mecanismos específicos de participação e integração; 

 o fator de influência política, que pode ser reduzido por meio da aplicação de 

técnicas, mas não pode ser evitado e deve existir “quando se supõe que a 

política é necessária no trato dos assuntos públicos”. 

 O nível de qualificação de pessoal em planejamento e gerenciamento no setor 

público dos municípios: neste ponto, o papel da consultoria externa compensa 

o déficit de know-how, auxiliando a manutenção politicamente neutra do 

complexo processo de participação. 

 

O processo de comunicação deve, portanto, ajustar-se ao ambiente organizacional ao 

qual o projeto está inserido, ou seja, ao contexto sociopolítico de cada município e à estrutura 

técnica e de gestão do órgão municipal contratante. E deve, igualmente, adequar-se à 

natureza de cada empreendimento que está em desenvolvimento, ou seja, ao contexto da 

elaboração participativa dos instrumentos de planejamento municipais, os quais devem 

abarcar premissas e conteúdo mínimo obrigatório em atendimento às legislações federal, 

estadual e municipal correlatas.  

Cabe, portanto, um maior detalhamento em documentos oficiais de referência quanto à 

comunicação intraprojeto, bem como maior tempo hábil para o planejamento da elaboração 

dos Planos Municipais. Essas constatações são ainda mais relevantes se considerarmos a 

grande quantidade de informações a serem trocadas e disseminadas ao longo das fases 

projetuais e a relevante dimensão humana desses projetos, que engloba uma gama diversa de 
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atores técnicos com um objetivo em comum, o qual é comumente permeado por interesses 

próprios e coletivos com relação à própria cidade em que residem ou para a qual trabalham.  

O cenário de complexidades de interesses no meio urbano, porte dos municípios e as 

incertezas projetuais no setor público, indica a necessidade do estabelecimento de um sistema 

de acompanhamento das atividades entre o cliente-contratante e as equipes de consultoria 

especializadas, para facilitar o efetivo monitoramento e o controle do trabalho em execução. 

Qualquer sistema de controle, além de permitir uma visão geral do andamento do 

projeto, deve ser capaz de focar no que é prioritário para o momento, permitir ações corretivas 

e, principalmente, ser de fácil consulta pelas partes envolvidas.  

Considerando o referencial teórico sobre os processos de comunicação e de sua gestão, 

além das boas práticas referentes ao tema levantadas por essa pesquisa, são elencados a seguir 

os princípios para a tratativa da comunicação em projetos de planejamento urbano: 

 definição de como será o acompanhamento sistemático das atividades de 

comunicação durante todo o ciclo de vida do projeto;  

 prever atividades de avaliação, quantificação, qualificação, divulgação, e 

disseminação de informações e de conhecimentos entre todos os envolvidos; 

 definir critérios de seleção, assistência técnica e a localização das fontes de 

informação entre agentes públicos e privados; 

 definir os métodos e as técnicas a serem utilizados para a coleta de dados; 

 indicar como será a participação dos parceiros e da comunidade na concepção 

e execução do projeto; 

 determinar com quais ferramentas, recursos, sistemas, métodos e técnicas o 

gestor poderá contar para executar o projeto; 

 gerenciar, de forma sistemática, a transmissão de informações, visando a busca 

pelo sucesso do projeto. 

 

 

  



36 

 

8. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Considerando o panorama profissional em planejamento urbano e as reflexões obtidas 

da presente pesquisa, cabe indicar a possibilidade de aprofundamento do estudo na área de 

gestão da comunicação, direcionando-o à análise dos resultados alcançados dos planos 

municipais desenvolvidos a partir dos Termos de Referência. A efetividade, eficiência e a 

coerência dos resultados obtidos dos planos poderá indicar se, de fato, os documentos 

referenciais necessitavam das alterações dispostas nessa pesquisa. 

Ademais, existe a possibilidade de tratativa específica da gestão da comunicação na 

relação entre os grupos técnicos de elaboração dos Planos Diretores Municipais e as 

comunidades locais (munícipes), os quais são os principais afetados pelas ações elaboradas e 

implantadas na cidade. Essa relação não foi abordada pela presente pesquisa, mas é 

igualmente relevante à gestão da comunicação em projetos dessa categoria.  

Os munícipes, ou a vizinhança impactada (conforme porte do plano ou projeto), fazem 

parte dos stakeholders que devem ser incorporados ao processo de construção coletiva de 

projetos urbanos e Planos Diretores, através de espaços que possibilitem a participação 

popular e que propiciem a gestão democrática da cidade. Afinal, os principais impactados 

pelos projetos são a própria população e a legislação das instâncias federal e estadual garante 

esse direito. 
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ANEXO I - Termos de Referência e exemplos do conteúdo analisado quanto à gestão da comunicação. 

Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

Revisão do Plano 

Diretor de 

Araucária (PDA) 

Atribuições do Coordenador: 

“d) Solicitar orientação, dados e informações à Coordenação da Região 

Metropolitana (COMEC) no que concerne aos aspectos de âmbito 

metropolitano a serem considerados na Revisão do PDA; 

 p) Tornar público o processo de Revisão do PDA, instrumentalizando os meios 

de comunicação com informações;” 

Planejamento Dimensão 

Externa  

R: Coordenador 

A: Coordenador 

  C: Equipe de 

Coordenação e 

COMEC 

I: Munícipes e 

Coordenador 

Atribuições da Equipe Técnica Municipal (ETM): 

“a) Assegurar a construção do processo de Revisão do PDA de acordo com os 

fins propostos no Termo de Referência, subsidiando a Consultoria com dados, 

informações e apoio logístico para a realização dos eventos;” 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: ETM 

A: Coordenador 

  C: Equipe de 

Consultoria 

I: Coordenador 

Atribuições do Representante Local da Consultoria: 

“b) Solicitar e receber os dados e informações necessários ao processo de Revisão 

do PDA, dando conhecimento aos coordenadores da ETM e da Consultoria; 

c) Auxiliar na produção/sistematização dos dados e informações, não disponíveis, 

de responsabilidade do município;” 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Representante 

Local 

A: Coordenador 

  C: ETM e Equipe de 

Consultoria 

I: Coordenador 

Pauta de reunião técnica de assinatura de contrato (kick-off meeting): 

“2.3.1.1. 1 (uma) Reunião técnica na assinatura do contrato de prestação de 

serviços.  

Realizar leitura analítica do Termo de Referência; reiterar os procedimentos 

administrativos estabelecidos no contrato e as responsabilidades e 

Iniciação -

Planejamento 

Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe de 

Coordenação 

A: Coordenador 

C: ETM 
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Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

atribuições dos participantes durante o processo de Revisão do PDA; e 

solicitar os dados e informações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades e dos eventos dos Itens 2.2. (Atividades a Desenvolver e 

Resultados Esperados) e 2.3. (Estratégia de Ação) do Termo de Referência, 

respectivamente.” 

I: Equipe de 

Consultoria 

Organização para solicitação de dados e informações: 

“2.3.1.3. 1 (uma) Reunião técnica preparatória.  

Definir formulários e amostra de pesquisados para avaliação do desempenho 

do planejamento e gestão urbana do município; organizar e complementar os 

dados e informações solicitados para a realização das atividades da 1ª Fase; 

e definir os procedimentos necessários à realização da: i) avaliação do 

desempenho do planejamento e gestão urbana do município; ii) Oficina 

“Leitura Técnica”; e iii) 1ª Audiência Pública.” 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe de 

Consultoria 

A: Coordenador 

C: ETM  

I: Equipe de 

Coordenação 

Especificação do formato de envio de informações e produtos: 

“2.2. Todos os dados e informações utilizados e produzidos pela Consultoria, em 

cada uma das Fases (incluindo as Partes 2.1., 2.2. e 2.3.) de Revisão do PDA, 

deverão ser: 

a) Obtidos a partir de fontes oficiais ou publicações técnico-científicas, 

quando existentes; 

b) Devidamente atualizados com apresentação do método adotado; 

c) Apresentados com riqueza de detalhes, no mínimo, compatíveis com as 

seguintes escalas: 1:50.000, no recorte municipal; e, 1:10.000, nas áreas 

urbanas consolidadas e de expansão - internas ou externas ao perímetro 

urbano; 

d) Convenientemente espacializados em mapas (...). 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe de 

Consultoria 

A: Coordenador 

C: ETM 

I: Equipe de 

Consultoria e de 

Coordenação 
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Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

2.3. Todos os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados e 

produzidos pela Consultoria, em cada uma das Fases (incluindo as Partes 2.1., 2.2. 

e 2.3.) de Revisão do PDA, deverão ser entregues: (...)” 

Revisão do Plano 

Diretor do 

Município de 

Campo Largo 

Atribuições da Equipe Técnica Municipal (ETM): 

“b) Assegurar a construção do processo do PD de acordo com os fins propostos 

no Termo de Referência, subsidiando a Consultoria com dados, informações 

e apoio logístico (equipamentos audiovisuais tais como projetores multimídia, 

retroprojetores, etc.); 

 h) Tornar público o processo de Revisão do PD, instrumentalizando os meios de 

comunicação com informações;” 

Planejamento Dimensão 

Externa  

R: ETM 

A: Coordenador da 

ETM 

  C: Equipe da 

Consultoria  

I: Munícipes 

Atribuições da Equipe da Consultoria: 

“b) Formar um banco de dados a partir de informações coletadas in loco, por vias 

oficiais ou base informal, traçando metas a serem atingidas com as 

proposições constantes no Plano Diretor;” 

Planejamento Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe da 

Consultoria 

A: Coordenador da 

ETM 

  C: ETM 

I: Equipe da 

Consultoria 

“6.1.1 Cronograma físico de trabalhos 
 Elaborar, com a participação da Equipe Técnica Municipal (ETM), 

cronograma físico de trabalho, com base nas atividades, produtos e 

cronograma previstos neste Termo de Referência, identificando 

obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes e responsáveis, 

datas para entrega dos produtos e realização de reuniões técnicas, de 

capacitação, preparatórias e de consolidação, além de oficinas, audiências 

públicas, e conferência do Plano Diretor Municipal. O cronograma físico de 

trabalhos deverá ser aprovado pelo CONDUMA.” 

Planejamento Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe da 

Consultoria 

A: Coordenador da 

ETM 

C: ETM e 

CONDUMA 

I: Equipe da 

Consultoria 
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Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

Revisão do Plano 

Diretor Municipal 

de Nova Esperança 

Atribuições do Coordenador da ETM: 

“k) tornar público o processo de revisão do PDM, instrumentalizando os meios 

de comunicação com informações.” 

Planejamento Dimensão 

Externa  

R: Coordenador da 

ETM 

A: Supervisão 

Municipal 

  C: Equipe da 

Consultoria  

I: Munícipes 

Atribuições da ETM: 

“a) assegurar a construção do processo de revisão do PDM de acordo com os 

fins propostos no Termo de Referência, subsidiando a Consultoria com dados, 

informações e apoio logístico para a realização dos eventos; 

Planejamento Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: ETM 

A: Supervisão 

Municipal 

C: Equipe da 

Consultoria 

I: Coordenador da 

ETM 

Organização para solicitação de dados e informações: 

“c) 1 (uma) Reunião técnica preparatória. Definir formulários e amostra de 

pesquisados para avaliação do desempenho do planejamento e gestão urbana 

do município; organizar e complementar os dados e informações solicitados 

para a realização das atividades da 1a Fase; e definir os procedimentos 

necessários à realização da: i) avaliação do desempenho do planejamento e 

gestão urbana do município; ii) 1 (uma) Oficina “Leitura Técnica”; e, iii) 1 

(uma) 1a rodada de Audiência Pública;” 

Planejamento Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe da 

Consultoria 

A: Supervisão 

Municipal 

C: Coordenador da 

ETM e ETM 

I: Equipe da 

Consultoria 

 Especificação do formato de envio de informações e produtos: Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

R: Equipe de 

Consultoria 
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Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

“Todos os dados e informações utilizados e produzidos pela Consultoria, em 

cada uma das Fases (incluindo as Partes 2.1., 2.2. e 2.3.) de Revisão do PDA, 

deverão ser: (...) 

 

 Todos os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados e 

produzidos pela Consultoria, em cada uma das Fases (incluindo as Partes 1, 2 

e 3.) de revisão do PDM, deverão ser entregues: (...)” 

técnica do 

projeto 

A: Supervisão 

Municipal 

C: Coordenador ETM 

e ETM 

I: Equipe de 

Consultoria 

 

Elaboração do 

Plano Diretor 

Municipal de 

Ponta Grossa 

Pauta de reunião técnica de assinatura de contrato (kick-off meeting): 

“3.1 1 (uma) Reunião técnica na assinatura do contrato de prestação de 

serviços. Leitura analítica do Termo de Referência por todos os participantes 

da reunião, reiterando os procedimentos administrativos estabelecidos no 

contrato e as responsabilidades e atribuições dos participantes durante o 

processo de revisão do PDM. A consultoria solicitará à Equipe Técnica os 

dados e informações necessários ao início do desenvolvimento das atividades 

e dos eventos estabelecidos neste Termo de Referência.” 

Iniciação -

Planejamento 

Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto  

R: Equipe de 

Consultoria 

A: IPLAN 

  C: Coordenador 

I: ETM 

Especificação do formato de envio de informações e produtos: 

“Todos os dados e informações utilizados e produzidos pela Consultoria, em 

cada uma das Fases de elaboração do PDM de Ponta Grossa 206 (incluindo 

as Partes 1, 2 e 3 da 2ª fase), deverão ser: (...)” 

 

Planejamento Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto  

R: Equipe de 

Consultoria 

A: IPLAN 

  C: Coordenador 

I: ETM 

Revisão do Plano 

Diretor Municipal 

de Toledo 

Atribuições do Coordenador da ETM: 

“k) tornar público o processo de revisão do PDM, instrumentalizando os meios 

de comunicação com informações.” 

Planejamento Dimensão 

Externa  

R: Coordenador da 

ETM 

A: Paraná Cidade 

  C: Equipe da 

Consultoria 

I: Munícipes 
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Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

Pauta de reunião técnica de assinatura de contrato (kick-off meeting): 

“Mínimo de 1 (uma) Reunião técnica na assinatura do contrato de prestação de 

serviços. Realizar leitura analítica do Termo de Referência; reiterar os 

procedimentos administrativos estabelecidos no contrato, e as 

responsabilidade e atribuições dos participantes durante o processo de revisão 

do PDM; solicitar dos e informações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades e dos eventos do Termo de Referência, respectivamente.” 

Iniciação -

Planejamento 

Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto  

R: Equipe de 

Consultoria 

A: Paraná Cidade 

  C: ETM, GA e 

Coordenador 

I: ETM 

Organização para solicitação de dados e informações: 
“Mínimo de 03 (três) Reuniões técnicas preparatórias. Definir formulários e 

amostra de pesquisados para avaliação do desempenho do planejamento e 

gestão urbana do município; organizar e complementar os dados e 

informações solicitados para a realizadas das atividades da 1ª Fase; (...)” 

Planejamento Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto  

R: Equipe e 

Consultoria 

A: Paraná Cidade e 

Coordenador 

  C: ETM, outros órgãos 

externos e 

Coordenador 

I: ETM 

Atribuições do Representante Local da Consultoria: 

“b) Solicitar e receber os dados e informações necessários ao processo de 

Revisão do PDA, dando conhecimento aos coordenadores da ETM e da 

Consultoria; 

c) Auxiliar na produção/sistematização dos dados e informações, não 

disponíveis, de responsabilidade do município;” 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Representante 

Local 

A: Paraná Cidade 

  C: ETM e Equipe de 

Consultoria 

I: Coordenador 

Especificação do formato de envio de informações e produtos: 

“Todos os produtos, e os respectivos dados e informações utilizados e 

produzidos pela Consultoria, em cada uma das Fases (incluindo as Partes 1, 

2 e 3) de revisão do PDM, deverão ser entregues: i) em formatos abertos (...).” 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe de 

Consultoria 

A: Paraná Cidade e 

Coordenador 

C: Coordenador 
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Projeto  Conteúdo abordado com relação à Gestão da Comunicação 
Processo da 
Comunicação 

Dimensão Matriz RACI 

I: ETM  

Elaboração de Relatórios de atividades: 

“Em até 50 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria 

deverá entregas: (...) Relatório de atividades, incluindo data e local, lista de 

presença, ata, pauta/programação, horário de início e fim, fotos, slides 

utilizados, material instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 1 (uma) 

Reunião técnica na assinatura do contrato (...)” 

Planejamento  Dimensão 

interna à 

elaboração 

técnica do 

projeto 

R: Equipe de 

Consultoria 

A: Paraná Cidade e 

Coordenador 

C: Coordenador 

I: ETM  

Matriz RACI (segundo interpretação dos documentos pela Autora) = R: Responsável; A: Aprovador ou Validador; C: Consultado; I: Informado. 

Fonte: A autora (2018). 

 


