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Resumo 

A gestão de projetos vem enfrentando novos desafios ao longo dos últimos anos em algumas 

novas áreas de conhecimento, entre elas a de comunicação e stakeholders, as quais são de 

vital importância em qualquer fase de um determinado projeto. No entanto, em momentos 

críticos como em um desastre ambiental tecnológico, o qual pode estar associado a 

vazamentos de resíduos tóxicos, contaminação de solo, água superficial e/ou subterrânea ou 

ainda derrames de óleo em zonas portuárias, o gerente de projetos deverá estar preparado para 

avaliar, mitigar e responder de maneira clara os seus stakeholders, direcionando a 

comunicação de maneira efetiva de acordo com a proporção do acidente. O objetivo deste 

trabalho foi demonstrar as ações necessárias que devem ser realizadas ao longo do projeto 

para a documentação prévia da comunicação e dos stakeholders, para isso, foram utilizados os 

métodos descritos no PMBOK® - 5ª Edição através da identificação, planejamento, 

gerenciamento e controle dos stakeholders, mesclando as informações obtidas com o 

planejamento da gestão da comunicação em situações de emergência demonstrando assim um 

modelo básico a ser seguido pelo gerente de projetos de acordo com o nível de envolvimento 

e comprometimento de cada um dos stakeholders que direta ou indiretamente foi atingido pelo 

desastre ambiental e até mesmo daqueles que não foram atingidos, mas poderão impactar 

positivamente ou negativamente durante o processo de comunicação. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Stakeholders. Gerenciamento da Comunicação. Desastres 

Ambientais Tecnológicos. Comunicação Direta. 

 

    



 

 

Abstract 

Project management has been facing new challenges and problems over the last few years in 

some new areas of knowledge, including communication and stakeholders, both areas has 

significant importance at any stage of the project. However, at critical phases of the project, 

such as a technological accidents and environmental disasters, which may be associated with 

toxic waste leaks, soil, surface water or groundwater contamination or oil spills in port areas, 

the project manager should be prepared to assess, mitigate and respond clearly to its 

stakeholders, directing the communication effectively according to the proportion of the 

accident. The main objective of this work was to demonstrate the importance and necessary 

actions that must be carried out throughout the project for the previous documentation of the 

communication and the stakeholders, using the methods described in PMBOK® - 5th Edition, 

through the identification, planning, management and stakeholder control, merging the 

information obtained with the communication management planning in emergency situations, 

thus demonstrating a basic model to be followed by the project manager, according to the 

level of involvement and commitment of each of the stakeholders that direct or indirectly was 

affected by the environmental disaster and even those who were not affected, but could 

impact positively or negatively during the communication process. 

Key Words: Stakeholders Management. Communications Management. Technological 

Accidents. Environmental Disasters. Direct Communication. 
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1. INTRODUÇÃO  

A influência dos stakeholders e da comunicação vem crescendo gradativamente nos 

projetos principalmente após a 5ª Edição do PMBOK® (A Guide to the Project Management 

Body ok Knowledge) lançada em 2013, a qual inovou e incluiu o gerenciamento dos 

stakeholders (ou partes interessadas) como uma área nova do conhecimento o que afetou 

diretamente a os processos de gerenciamento e controle da comunicação em projetos. 

 Em todas as fases de um projeto, o gerenciamento da comunicação e dos stakeholders 

deverão estar devidamente alinhadas em busca da comunicação efetiva para cada grupo de 

partes interessadas, o que se aplica de maneira mais crítica em corporações que atualmente 

estão mais heterogêneas e globalizadas, onde em alguns casos, a comunicação com ruídos 

poderá trazer sérios problemas para o projeto e até mesmo para a empresa de modo geral. 

No entanto, existem situações específicas em que tais processos precisam estar ainda 

mais preparados e alinhados, entre elas, os eventos de desastres ambientais tecnológicos são 

um dos mais trágicos tanto para os stakeholders envolvidos como para a empresa que direta 

ou indiretamente foi responsável pelo acidente. Nestes cenários, a comunicação clara e efetiva 

deverá ser o grande pilar de apoio para o gerente de projetos que deve estar devidamente 

preparado através da identificação prévia, o correto gerenciamento e o controle do 

engajamento e envolvimento das partes envolvidas, incluindo até mesmo aqueles que podem 

se tornar um stakeholder em caso de um desastre ambiental tecnológico de grande proporção. 

Desse modo, o desenvolvimento deste trabalho irá abordar e compreender os planos de 

do gerenciamento da comunicação e dos stakeholders que os gerentes e equipe precisam 

desenvolver ao longo da vida do projeto de acordo com as práticas propostas pela 5ª Edição 

do PMBOK® e como o sucesso da comunicação poderá minimizar os problemas gerados por 

um eventual acidente e/ou incidente seguido de um desastre ambiental tecnológico. 

 

1.1 PROBLEMA 

Como a ausência do gerenciamento da comunicação e dos stakeholders poderá 

amplificar os problemas relacionados a desastres ambientais tecnológicos? Tais fatores 

poderão aumentar o risco, tempo e custos da remediação dos impactos gerados? 
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De qual maneira o gerente de projetos deverá comunicar a cada uma das partes 

interessadas de acordo com seu engajamento e influencia no projeto? O fracasso na 

comunicação e do levantamento prévio dos stakeholders poderá inviabilizar o projeto?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.3 GERAL 

Demonstrar as ações necessárias que devem ser realizadas durante a vida do projeto 

para assegurar a documentação prévia da comunicação e dos stakeholders através das 

metodologias de gestão descritas na 5ª Edição do PMBOK® com a identificação, 

planejamento, gerenciamento e controle das partes envolvidas de maneira direta e/ou indireta 

em casos de situações de crise associadas a desastres ambientais provenientes de operações 

corporativas e projetos associados. 

 

1.4 ESPECÍFICOS 

Identificar e aplicar através de exemplos hipotéticos, as metodologias de 

gerenciamento de projetos no planejamento da gestão da comunicação em casos de 

emergência associadas a desastres ambientais tecnológicos em mineradoras, indústrias 

químicas, petroquímicas e de beneficiamento industrial complexo. 

Expor e demonstrar um modelo de identificação, planejamento, gerenciamento e 

controle das partes envolvidas externas, demonstrando como diferentes formas de 

comunicação devem ser executadas pelo gerente de projetos de acordo com o envolvimento, 

engajamento e impacto do desastre ambiental tecnológico para cada grupo de stakeholders. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DOS TEMAS 

O presente trabalho é um estudo embasado em conhecimento teórico e exemplos 

hipotéticos da metodologia de gerenciamento da comunicação e stakeholders em projetos de 

que podem apresentar eventos de acidentes e/ou incidentes com consequências de desastres 
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ambientais de origem antrópica (não naturais) de pequeno até grande escala. O estudo tem 

foco teórico e tem como objetivo demonstrar como o correto gerenciamento em conjunto das 

áreas de conhecimento acima citadas poderão efetivamente auxiliar o gerente de projetos e 

sua equipe na correta comunicação e redução do impacto e consequências do evento e pós 

evento, buscando mitigar ruídos, erros de interpretação e danos operacionais e financeiros ao 

projeto, portfólio e a empresa. 

Neste caso especifico, partimos da ideia que o projeto faz parte de um portfólio de uma 

empresa com maturidade nível 5 (implantado) ou 6 (estratégico), ou seja, com um PMO 

(Project Manager Officer) devidamente implantando, efetivo e controlado e a partir disso com 

os devidos planos de gerenciamento da comunicação e stakeholders aprovados. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Alguns casos de insucesso na identificação dos stakeholders e consequentemente na 

comunicação foram observados através da mídia ao longo dos últimos anos em muitas 

empresas, sejam elas pequenas, médias ou até mesmo multinacionais de grande porte listadas 

em importantes bolsas de valores. 

Tais falhas na maneira de comunicação e em conhecer seus respectivos stakeholders 

podem comprometer de maneira severa o futuro dos projetos e até mesmo da empresa, sejam 

a curto, médio ou longo prazos. Em alguns casos específicos, os erros estratégicos e 

problemas na comunicação podem até mesmo acarretar o fechamento de uma empresa ou de 

uma determinada operação que, até antes do desastre era muito lucrativa, tais exemplos 

podem ser associados a mineradoras com barragens de rejeito, petroquímicas e seus processos 

de refinamento e distribuição de combustíveis, portos fluviais e marítimos com 

contaminações na área de embarque e na água e ainda, postos de gasolina e indústrias têxteis.    

 Sendo assim, o efetivo gerenciamento dos stakeholders e da comunicação em casos de 

desastres ambientais tecnológicos através das metodologias de gestão descritas na 5ª Edição 

do PMBOK® torna-se uma base de sustentação indispensável para qualquer empresa que 

preza pela sustentabilidade, segurança e saúde de seus funcionários e demais stakeholders, e 

que, além disso, está intimamente ligada a imagem da empresa perante investidores, governo, 

comunidades locais e empresas concorrentes. 
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1.7 METODOLOGIA 

 A metodologia principal a ser utilizada será de uma abordagem qualitativa com as 

definições e métodos de gerenciamento de projetos descritos na 5ª Edição do PMBOK®. 

Além da utilização de exemplos hipotéticos de desastres ambientais e como tais eventos 

poderiam ser gerenciados com os processos e áreas de conhecimento abordadas neste 

trabalho, buscando uma correlação ampla entre comunicação e stakeholders em cenários de 

crise, emergenciais e de conflitos de interesses. 

 Além deste embasamento clássico, uma pesquisa bibliográfica com artigos específicos 

sobre a interface entre as áreas do conhecimento buscará uma maior compreensão das 

entradas, ferramentas e técnicas e saídas, influência dos stakeholders no processo de decisão, 

os elementos externos que influenciam a comunicação, além de comparações com a 

responsabilidade social e ambiental da empresa que causou o desastre ambiental. 

 

1.8 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 O atual trabalho será dividido em cinco grandes capítulos e seus respectivos 

subcapítulos. O primeiro deles, se refere a este a qual está sendo finalizado abaixo, com a 

introdução, problemas, objetivos gerais e específicos, delimitação dos temas, 

justificativa/relevância e a metodologia. A segunda parte trata-se do desenvolvimento do 

trabalho, aonde serão demonstrados a fundamentação teórica sobre os tipos de desastres 

ambientais (naturais ou tecnológicos), os modelos de gerenciamento de comunicação e 

stakeholders em desastres ambientais, relacionamento e transição entre as áreas de 

conhecimento, exemplos de plano de gerenciamento da comunicação e consequências da falta 

de levantamento e identificação de stakeholders. A últimas partes demonstram, de acordo com 

os conceitos teóricos da 5ª Edição do PMBOK® e exemplos hipotéticos, quais os passos e 

fluxos do gerenciamento da comunicação e stakeholders o gerente de projetos deverá utilizar 

em eventos de desastres ambientais tecnológicos e quais as falhas de comunicação e de 

levantamento de stakeholders poderiam ocasionar ruídos e consequentes problemas na vida do 

projeto e da empresa, além de trazer possíveis desdobramentos para trabalhos acadêmicos. 

Por se tratar de uma metodologia qualitativa e essencialmente teórica, este trabalho não 

abordará pesquisas de campo e suas respectivas análises de resultados.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 O desenvolvimento irá demonstrar a fundamentação teórica e técnica dos tipos de 

desastres ambientais (naturais e tecnológicos), analisando suas diferenças e causas, 

posicionamento da comunicação e dos stakeholders em projetos suscetíveis a esse tipo de 

evento, o grau de engajamento, a comunicação objetiva para cada grupo das partes envolvidas 

além da documentação necessária para ações emergenciais em projetos. Em seguida, as 

devidas integrações entre as áreas de conhecimento da comunicação e stakeholders, e 

alinhamento das boas práticas em projetos descritas no PMBOK® 5ª Edição (2013), através 

de diagramas de fluxos das entradas, ferramentas e técnicas e suas respectivas saídas. 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – DESASTRES AMBIENTAIS 

 Segundo a UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), um desastre 

é um evento interdisciplinar único com causa natural ou tecnológica que afeta o 

funcionamento social do cotidiano de uma comunidade ou cidade, provocando danos e 

prejuízos a sociedade, estrutura básica, economia, ecossistemas e ao desenvolvimento humano 

de uma determinada localidade.  

 Um desastre possui basicamente quatro etapas, definidas por Shaw, Ishiwatari e 

Arnold (2012), as quais são: prevenção, preparação, resposta e reconstrução, sendo que a 

prevenção e a preparação estão associadas a integração com os órgãos de monitoramento e de 

controle de eventuais desastres, na etapa seguinte, a resposta ocorre logo na sequência da 

ocorrência do desastre, quando inicia a mobilização de equipes de emergência e respectivos 

recursos para atendimento, como por exemplo a Defesa Civil, Bombeiros, Polícias, Forças 

Armadas e demais Organizações Não Governamentais (ONGs) e voluntários civis, 

finalmente, na etapa de reconstrução, as equipes irão avaliar as necessidades de reconstrução 

de prédios, estruturas viárias e serviços públicos afetados pelo desastre em busca de 

normalização e restabelecimento do desenvolvimento humano e sustentabilidade.  

 No Brasil, os desastres são classificados pela COBRADE (Classificação e Codificação 

Brasileira de Desastres) em duas grandes categorias: naturais e tecnológicos, as quais 

apresentam grupos, subgrupos, tipos e subtipos. 
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2.2 DESASTRE AMBIENTAL NATURAL 

Este tipo de desastre ambiental é o que ocorre vinculado a ocorrência de eventos 

naturais inesperados, ou seja, sem responsabilidade direta do meio antrópico, mas provocando 

danos para a sociedade, muitas vezes de grandes proporções e abrangência. 

Segundo a COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres), os 

desastres naturais são classificados em cinco grupos: geológicos, hidrológicos, 

meteorológicos, climatológicos e biológicos e seus respectivos subgrupos, conforme Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Classificação dos grupos, subgrupos e tipos de desastres ambientais naturais. 

CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO
1. Tremor de Terra
2. Tsunami

2. Emanação Vulcânica
1. Quedas, Tombamentos e Rolamentos
2. Deslizamentos
3. Corridas de Massa
4. Subidências e Colapsos
1. Erosão Costeira/Marinha
2. Erosão de Margem Fluvial
3. Erosão Continental

1. Inundações
2. Enxurradas
3. Alagamentos

1. Ciclones
2. Frentes Frias/Zonas de Convergência

2. Tempestades 1. Tempestade Local/Convectiva
1. Onda de Calor
2. Onda de Frio
1. Estiagem
2. Seca
3. Incêndio Florestal
4. Baixa Humidade do Ar
1. Doenças Infecciosas Virais
2. Doenças Infecciosas Bacterianas
3. Doenças Infecciosas Parasíticas
4. Doenças Infecciosas Fúngicas
1. Infestações de Animais
2. Infestações de Algas
3. Outras Infestações

1. Epidemias

2. Infestações e Pragas

5. Biológico

NATURAL
1. Sistemas de Grande Escala

3. Metereológico

3. Temperaturas Extremas

1. Seca4. Climatológico

1. Geológico

4. Erosão

3. Movimento de Massa

1. Terremoto

2. Hidrológico

 

Fonte: Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) 

2.3. DESASTRE AMBIENTAL TECNOLÓGICO 

Trata-se do foco principal deste trabalho, os desastres ambientais tecnológicos são 

aqueles que existe ação direta ou indireta do homem, projeto ou empresa por trás do acidente, 

neste grupo, fazem parte os acidentes com substâncias químicas, produtos radioativos e 
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nucleares, incêndios, rompimento de barragens, obras civis e demais desastres relacionados a 

transporte de cargas perigosas e passageiros. 

Ou seja, grandes acidentes relacionados a contaminações de rios, destruição em massa 

de comunidades com barragens de rejeito, explosões e incêndios em indústrias petroquímicas 

serão sempre classificados como desastres ambientais tecnológicos, os quais vem aumentando 

de maneira significativa ao longo das últimas décadas. 

Nesse sentido, um eventual desastre ambiental tecnológico está intimamente ligado a 

maneira de como um projeto ou empresa é gerenciado, e nesse ponto, as duas áreas se juntam 

criando assim a ideia de um projeto multidisciplinar, integrando a área técnica com a 

fundamentação de gerenciamento de projetos definida na 5ª Edição do Guia PMBOK®. 

Existem diversos vetores de responsabilidade, e de certo modo, complexidades, 

(BECK, 1997 e CHEVITARESE, 2005), a sociedade virou um laboratório onde ninguém se 

responsabiliza pelo resultado de tais experiências, pois os tomadores de decisões políticas 

afirmam que não são os responsáveis, e que eles apenas regulam o “desenvolvimento 

científico”, já os especialistas científicos dizem que criam apenas novas oportunidades 

tecnológicas, mas que não necessariamente decidem sobre como tais invenções serão 

utilizadas, e finalmente, os empresários explicam que apenas atendem demandas dos 

consumidores finais, isso de um modo geral, cria uma responsabilidade organizada. 

Dessa maneira, a aplicação da metodologia de boas práticas de gerenciamento de 

projetos deverá ser aplicada em busca da mitigação dos impactos ambientais tecnológicos 

através de boas práticas de identificação, gerenciamento e controle de stakeholders, além da 

sua ligação direta e clara com os planos de gerenciamento da comunicação em projetos. 

Sendo assim, tais desastres ambientais tecnológicos, descritos em detalhes na Tabela 2, 

poderiam ser evitados através de maior controle e monitoramento técnico de uma equipe 

multidisciplinar em projetos e portfolios, no entanto, em caso de evento desse tipo de desastre, 

o gerente de projetos deverá estar devidamente preparado para rápida resposta e ação. 

 

 

 

 



8 

 

TABELA 2 – Classificação dos Grupos, Subgrupos e Tipos de Desastres Ambientais 
Tecnológicos. 

CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO

1. Desastres Siderais com Riscos 
Radioativos

1. Queda de Satélite

2. Desastres com Substâncias e 
Equipamentos Radioativos de 
Uso em Pesquisas, Industrias e 
Usinas Nucleares

1. Fontes Radioativas em Processos de 
Produção

3. Desastres Relacionados com 
Riscos de Intensa Poluição 
Ambiental Provocada por 
Resíduos Radioativos

1. Outras Fontes de Liberação de 
Radionuclídeos - Meio Ambiente

1. Desastres em Plantas e 
Distritos Industriais, Parques e 
Armazenamento com 
Extravasamento de Produtos 
Perigosos

1. Liberação de Produtos Químicos - 
Atmosfera Causada por Explosão ou 
Incêndio

1. Liberação de Produtos Químicos em 
Sistemas de Água Potável

2. Derramamento de Produtos Químicos 
em Ambiente Lacustre, Fluvial, Marinho 
e Aquíferos

3. Desastres Relacionados a 
Conflitos Bélicos

1. Liberação de Produtos Químicos e 
Contaminação como Consequência de 
Ações Militares
1. Transporte Rodoviário
2. Transporte Ferroviário
3. Transporte Aéreo

4. Transporte Dutoviário
5. Transporte Marítimo
6. Transporte Aquaviário

1. Incêndios em Plantas e Distritos 
Industriais, Parques e Depósitos

2. Incêndios em Aglomerados 
Residenciais

4. Desastres 
Relacionados a Obras 
Civis

1. Colapso de Edificações
2. Rompimento/Colapso de 
Barragens

5. Desastres 
Relacionados a 
Transporte de 
Passageiros e Cargas 
Não Perigosas

1. Transporte Rodoviário
2. Transporte Ferroviário
3. Transporte Aéreo
4. Transporte Marítimo
5. Transporte Aquaviário

TECNOLÓGICO
2. Desastres Relacionados à 
Contaminação da Agua

4. Desastres Relacionados a 
Transporte de Produtos 
Perigosos

2. Desastres 
Relacionados a 
Produtos Perigosos

1. Incêndios Urbanos
3. Desastres 
Relacionados a 
Incêndios Urbanos

1. Desastres 
Relacionados a 
Substâncias 
Radioativas

 

Fonte: Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). 
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2.4 DESASTRES AMBIENTAIS EM PROJETOS 

Segundo Prado, Ventura e Martinelli (2012), a responsabilidade social corporativa é 

um tema complexo e atualmente a imagem da empresa está diretamente ligada à sua 

responsabilidade social corporativa, refletindo também na sua sustentabilidade corporativa, 

estratégica, ética sócio ambiental e transparência nas suas ações. 

 Um dos conceitos mais importantes de estratégia, descrita por Hax e Majluf (1999), 

cita a estratégia como “uma definição da contribuição econômica e não econômica que a 

empresa pretende apresentar aos seus stakeholders”, associando assim a maneira que o 

gerente de projetos irá se relacionar com as partes interessadas de acordo com cada situação, 

nível de comprometimento e com seu grau de engajamento. 

 Claramente conectada com a estratégia e sua complexidade, podemos citar a 

necessidade de compor equipes de projetos multidisciplinares que possam auxiliar o gerente 

de projetos em momentos de crise como os descritos acima, incluindo geólogos, biólogos e 

engenheiros ambientais, além claro, de um departamento de comunicação devidamente 

alinhado com as demandas técnicas, administrativas e de estratégia dos projetos, portfolio e 

empresa de um modo local, regional, nacional e até global. 

 

2.5 DIREITO AMBIENTAL E CONSEQUÊNCIAS EM PROJETOS 

 Eventos de desastres ambientais tecnológicos, como os acima detalhados, poderão ser 

alvos de ações individuais e coletivas de reparação, leis especiais, licenciamento e multas 

administrativas severas, pois geralmente são julgadas como sendo ações irresponsáveis dos 

executivos e gerentes de projetos da empresa causadora do dano. 

 Garcia e Thomé (2010) citam que o direito ambiental é uma ciência dotada de 

autonomia científica que apesar de apresentar caráter interdisciplinar, obedece a princípios 

específicos de proteção ambiental, pois, de outra forma, dificilmente se obteria a proteção 

eficaz pretendida sobre o meio ambiente. Neste sentido, os princípios caracterizadores do 

direito ambiental têm como escopo fundamental orientar o desenvolvimento e a aplicação de 

políticas ambientais que servem como instrumento fundamental de proteção ao meio ambiente 

e, consequentemente, à vida humana. 
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 Quanto a responsabilidade civil de desastres ambientais tecnológicos, cabe ao causador 

do evento a indenização e reparação dos danos sociais, financeiros e humanitários associados. 

 Como embasamento jurídico básico, podemos citar do Artigo 927 do Código Civil: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 

sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 Além disso, quando algum projeto exerce algum risco por sua própria natureza, como 

mineradoras, indústrias químicas e petroquímicas ou de beneficiamento industrial complexo, 

a empresa assume nesse sentido uma responsabilidade civil prévia, que se caracteriza de 

maneira direta no Artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 

por danos causados ao meio ambiente. 

 Desse modo, o gerente de projetos e sua equipe, precisam ter um conhecimento pleno 

da legislação florestal, ambiental e mineral, além de leis específicas, da Constituição 

Brasileira e do Código Civil, além de alinhar a estratégia, ética corporativa, gerenciamento de 

riscos, comunicação e stakeholders, buscando um equilíbrio entre o crescimento econômico, 

as atividades humanas e o bem estar social das comunidades em seu entorno, pois estes 

critérios jurídicos acima descritos estabelecem as normas reguladoras que poderão evitar 

desastres ambientais e desdobramentos trágicos, como aqueles observados em barragens de 

rejeito de mineradoras e indústrias químicas ao longo dos últimos cinco anos.   
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3. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO E DOS STAKEHOLDERS 

Nos seguintes capítulos serão apresentadas as metodologias da 5ª Edição do PMBOK® 

e boas práticas em gerenciamento da comunicação e dos stakeholders em projetos suscetíveis 

a desastres ambientais, ou seja, o que o gerente de projetos e sua equipe deverá estabelecer e 

documentar para que em caso de crise e emergência as respostas para cada um dos 

stakeholders seja clara, objetiva e rápida, preservando assim a imagem da empresa. 

Comunicar-se em um momento emergencial e crítico é o que existe de mais complexo 

em projetos de qualquer tamanho, desde os pequenos projetos até aqueles com grande 

penetração na mídia, sociedade e comunidades locais, como grandes construções de 

hidroelétricas, mineradoras e polos petroquímicos. 

Insucessos no processo de comunicação podem estar associados a falhas na entrada do 

gerenciamento dos stakeholders, e por esse motivo, este trabalho irá demonstrar como o 

gerenciamento da comunicação e dos stakeholders precisa estar alinhado desde as entradas até 

as saídas e principalmente durante a criação do plano de gerenciamento da comunicação. 

 Logo após a ocorrência do desastre ambiental tecnológico, é importante para a empresa 

através de seu gerente de projetos, demonstrar clareza, ética, conhecimento pleno dos 

envolvidos e profissionalismo, seja ele técnico ou gerencial. A empresa precisa tomar a 

“liderança” da situação e assumir os danos que já foram realizados, caso não exista esse 

domínio da situação, a empresa tende a ser “pré-julgada” pela mídia e pelas comunidades. 

 Aqui temos mais um detalhe importante, como exposto no subcapitulo 2.1, a empresa 

não poderá tratar um desastre de modo genérico, deverá antes de mais nada assumir seu erro, 

pois a diferença dos tipos de desastre é clara, o natural não tem influência humana e é um 

evento que pode ocorrer sem nenhuma ligação com o projeto, enquanto que o desastre 

ambiental tecnológico foi gerado e ocorreu devido a influência antrópica e de projetos, como 

por exemplo o rompimento de barragens por falhas técnicas, incêndios em complexos 

químicos e derramamento de óleo em água fluviais ou marítimas causadas por erros de 

manobras ou choques com demais embarcações. 

 De acordo com Costa Junior (2014), a gestão das comunicações associa os principais 

problemas na gestão de projetos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, sendo esta uma 

das áreas que merece mais atenção por parte dos gerentes de projetos. 



12 

 

 A comunicação na empresa é uma tarefa que necessita constante desenvolvimento e 

Leitão (2014) descreve que ter um sistema de comunicação eficaz deveria ser uma estratégia 

considerada necessária para as empresas que buscam o crescimento, além disso, a rapidez na 

transferência de informações e a tecnologia, aliadas a competência técnica dos funcionários 

podem trazer um grande peso para a competitividade das empresas relacionadas. 

De acordo com Spanhol (2009), o conhecimento do gerenciamento das comunicações 

em projetos necessita ser disseminado, provendo assim o suporte à colaboração, o que 

permitiria transformar uma mensagem (ou informação) simples em vantagem competitiva 

para empresa no mercado globalizado atual. 

Em relação aos stakeholders e sua ligação com a sustentabilidade da empresa, Lyra, 

Gomes e Jacovine (2009) citam que a falta de uma gestão transparente poderá gerar conflitos 

de relacionamento entre os stakeholders e os interesses da empresa, e como as ações da 

empresa poderão interferir nas percepções e posicionamento das partes envolvidas e 

posteriormente, como esse comportamento poderá ser moldado e alinhado pela empresa. 

Na mesma linha de pensamento, Soares (2004) cita informações públicas que não são 

divulgadas para a população e stakeholders em geral, considerando que tais informações 

poderiam impactar no ponto de vista da competitividade entre organizações e posteriores 

impactos de práticas e ações socioambientais na construção da imagem externa da empresa 

junto aos funcionários e publico externo. Além disso, Soares e Valadão Junior (2007) 

descreve que a preocupação com a preservação ambiental poderá favorecer o 

desenvolvimento sustentável, beneficiando tanto os funcionários da empresa como o público 

externo e comunidades, o que poderia ser um ponto positivo de apoio e engajamento em caso 

de desastres ambientais tecnológicos e os processos de comunicação pós evento. 

Quanto as influências das comunicações, Melo Neto (2001), enaltece o fato do 

marketing social é um ponto estratégico para as organizações, e que ações de comunicação 

podem mudar e influenciar diretamente a percepção dos clientes e stakeholders em relação a 

empresas que adotam um comportamento socialmente responsável. 

 Ao todos serão detalhados sete processos, sendo três relacionados ao gerenciamento da 

comunicação em projetos (planejamento, execução e controle) e quatro processos do 

gerenciamento dos stakeholders (iniciação, planejamento, execução e controle), conforme 

demonstra a Tabela 3, com destaque para as referidas áreas de conhecimento. 
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TABELA 3 – Grupos de processos e áreas de conhecimento do Guia PMBOK® 5ª Edição. 

 

 

Fonte: Alterado de D’AVILA (2015) 

 

O gerenciamento da comunicação em projetos inclui três processos: (I) planejamento – 

planejar o gerenciamento das comunicações, (II) execução – gerenciar as comunicações e (III) 

monitoramento e controle – controlar as comunicações, enquanto no gerenciamento dos 

stakeholders são quatro os processos: (I) iniciação – identificar as partes interessadas, (II) 

planejamento – planejar o gerenciamento dos stakeholders, (III) execução – gerenciar o 

engajamento dos stakeholders e, (IV) monitoramento e controle – controlar o engajamento 

dos stakeholders. 

A partir desta premissa, este trabalho irá expor e demonstrar de maneira individual o 

gerenciamento da comunicação e dos stakeholders e como essas duas áreas tornam-se 

fatalmente unidas em um caso de situações de emergência que poderão atingir qualquer 

projeto e em qualquer fase de desenvolvimento do mesmo. 
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4. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

A comunicação é um pilar de sustentação em qualquer relação humana, isso não seria 

diferente em projetos. Seja qual for a fase de um projeto, uma comunicação clara trará 

benefícios a curto, médio e longo prazos. Segundo Chaves (2010), projetos são realizados por 

pessoas que se valem da comunicação para compreender como devem realizar tarefas e 

cumprir com os objetivos estabelecidos por esses projetos. 

No processo de comunicação em projetos, temos um emissor, um receptor e uma 

mensagem, que, no caso do foco deste trabalho, tende a ser difundida em situações 

emergenciais e críticas, nesse cenário, uma mensagem pouco objetiva ou obscura poderá ser 

recebida e mal interpretada pelo destinatário, gerando uma situação ainda mais crítica e 

complexa para o evento de desastre ambiental e suas consequências. 

O gerente de projetos deverá desenvolver um Plano de Comunicação para que a equipe 

possa estar preparada para mudanças, eventos inesperados e momentos de crise, incluindo 

respostas para as seguintes perguntas: O que faríamos em caso de um desastre ambiental? E se 

barragem de rejeito se romper? Quais seriam os stakeholders afetados direta e indiretamente? 

Existem comunidades que possam ser atingidas? A empresa consegue se comunicar de 

maneira eficiente com as comunidades, sociedade e mídia? (Anexo E). 

De acordo com Riel (2013), as mensagens deverão apresentar um objetivo final 

estratégico alinhado com a empresa através de três passos: informar, delimitando os temas e 

os tipos de informações, motivar, que está associado ao apoio da organização e, desenvolver 

competências, que busca a melhoria continua dos processos e do desempenho (internos e 

externos da empresa). 

Segundo Chaves (2010), o gerente de projetos deverá tomar alguns cuidados no seu 

processo prévio de comunicação para que as mensagens sejam compreendidas, aprovadas e 

executadas, entre tais cuidados, podemos citar: 

a.) Definir exatamente que tipo de informação deve ser enviada para cada parte 

interessada e usar um estilo de redação claro e objetivo em toda a comunicação 

escrita, com frases bem estruturadas e escolha adequada das palavras para facilitar 

a compreensão do receptor;  
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b.) Evitar o uso de termos técnicos em excesso, de siglas ou de jargões fora de 

contexto, refletir antes de falar além do cuidado permanente com o entendimento e 

com o feedback de todas as partes envolvidas; 

c.) Fazer uso de técnicas de apresentação com preparação antecipada; não omitir 

atrasos ou outros problemas, que poderão ser conhecidos pelos interessados por 

outros meios de comunicação, com distorções e até com falsas interpretações; 

d.) Levar em conta que aspectos políticos e estruturas do poder podem influenciar na 

condução de projetos, o que recomenda cuidado na forma de redigir assuntos 

polêmicos e possibilidades de conflitos e desentendimentos; 

e.) Ter conhecimento e fazer uso apropriado da tecnologia de comunicação a ser 

empregada, recomendando recursos que as partes interessadas saibam usar, de 

forma a torna-los instrumentos de apoio e não obstáculos na comunicação; 

f.) Estabelecer um canal de comunicação pessoal rápido e direito entre os gerentes de 

projeto e as partes interessadas, para que qualquer dúvida, surgida a qualquer hora, 

possa ser imediatamente esclarecida e solucionada. 

 

4.1 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

Como acima descrito, as áreas de comunicação e stakeholders são diretamente 

relacionadas em todos os processos, desde sua iniciação, planejamento, execução e controle. 

Segundo o Guia PMBOK® 5ª Edição (2013), uma comunicação eficaz gera uma ponte entre 

todos os stakeholders do projeto, independentemente de suas diferenças culturais e 

organizacionais, nível de conhecimento e perspectivas de como as partes interessadas possam 

impactar ou influenciar a execução ou resultado dos projetos, o que se torna ainda mais 

delicado em momentos de comunicação emergencial como ocorre em casos de desastres 

ambientais tecnológicos abordados no presente trabalho. 

No caso do gerenciamento da comunicação, são três os processos, que serão descritos 

detalhadamente nos próximos subcapítulos: I. Planejar o gerenciamento das comunicações; II. 

Gerenciar as comunicações e III. Controlar as comunicações (Figura 1). 
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FIGURA 1 – Visão geral do gerenciamento das comunicações em projetos 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013) 

 

Além disso, de acordo com a 5ª Edição do PMBOK®, as atividades de comunicação 

envolvidas nesses processos podem ter muitas dimensões potenciais que devem ser 

consideradas, incluindo: (I) interna (dentro do projeto) e externa (clientes, fornecedores e 

público em geral), (II) formal (relatórios, minutas e instruções) e informal (e-mails, 

memorandos e discussões), (III) vertical (níveis superiores e inferiores da organização) e 

horizontal (com colegas), (IV) oficial (boletins informativos e relatório anual) e não oficial 

(comunicações confidenciais) e (V) escrita, oral, verbal e não verbal (linguagem corporal). 
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4.2 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

O planejamento do gerenciamento das comunicações é o primeiro processo a ser 

realizado pelo gerente de projetos, quando será preciso analisar os requisitos do projeto que 

poderão influenciar diretamente o seu sucesso, ou seja, é preciso se posicionar em relação ao 

porte do projeto, tempo para conclusão, possíveis impactos sociais e ambientais, quais pessoas 

estarão envolvidas, identificar os principais stakeholders e na área de comunicação, verificar 

quais seriam os canais, formas e meios de comunicação e serem utilizados. 

Vale ressaltar aqui que, enquanto o gerente de projetos planeja o gerenciamento da 

comunicação, a identificação das partes interessadas (stakeholders) já deverá estar 

devidamente concluída (subcapítulo 5.2), pois o público alvo é de vital importância para a 

escolha correta das formas e meio de comunicação gerando maior eficiência nos processos. 

O planejamento do gerenciamento das comunicações, dividido em entradas, 

ferramentas e técnicas e saídas está ilustrado na Figura 2, e suas respectivas características 

serão detalhadas na sequência deste capítulo. 

 

 

FIGURA 2 – Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do planejamento das comunicações. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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4.2.1 ENTRADAS 

Nas entradas serão levantadas as informações essenciais para o modelo de 

comunicação do projeto, agregando as informações com a identificação dos stakeholders. O 

plano de gerenciamento do projeto irá fornecer informações importantes sobre a maneira que 

o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Fatores essenciais como quem 

recebe, qual o propósito, qual informação, qual formato, quem produz, quando e onde 

encontrar devem ser consideradas pelo gerente de projetos nesta fase. 

No caso do tema deste trabalho, a identificação e registro das partes interessadas são 

muito importantes, pois deverão estar alinhadas com os planos de gerenciamento da 

comunicação para cada grupo especifico, e como tal forma de comunicação orientada deve ser 

utilizada em casos críticos em desastres ambientais, a comunicação mal direcionada para 

grupos distintos poderá causar ruídos e prejuízos a imagem da empresa. 

Os fatores ambientais da empresa são outro pilar importante nas entradas do 

gerenciamento da comunicação em projetos, pois a estrutura corporativa tem um efeito direto 

nos requisitos e na comunicação em projetos, os canais de comunicação deverão ser 

adaptados para cada ambiente do projeto, assim como suas partes envolvidas. 

Quanto aos ativos de processos organizacionais, podemos destacar as lições aprendidas 

de outros projetos, buscando relações com demais projetos do passado, inclusive com erros e 

atitudes tomadas em situações similares aquelas esperadas no atual projeto, desse modo, o 

gerente de projetos poderá se orientar e planejar suas futuras atividades de comunicação. 

 

4.2.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

Nas ferramentas e técnicas são realizadas as análises, métodos e modelos das 

comunicações ao longo do projeto. A análise de requisitos das comunicações avalia e 

determina a necessidade que as partes interessadas irão receber as atualizações, tanto na 

comunicação cotidiana como em casos de comunicação emergencial, sendo fundamental ter 

um bom conhecimento de quem são suas partes envolvidas e como afetariam o projeto 

Na tecnologia de comunicações serão definidos os métodos para transmitir 

informações aos stakeholders do projeto, desde reuniões, documentos escritos ou material 
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online, vale ressaltar que o gerente de projetos deverá avaliar a comunicação em desastres 

ambientais tecnológicos, de qual maneira e urgência a empresa deverá comunicar aos 

envolvidos no acidente (exemplo: auto falantes alertando a comunidade que alguma barragem 

estourou e pedindo evacuação emergencial), para isso, segundo o PMBOK® 5ª Edição (2013) 

os seguintes itens devem ser considerados: (I) urgência da necessidade de informações, (II) 

disponibilidade da tecnologia, (III) facilidade de uso, (IV) ambiente do projeto e, (V) 

sensibilidade e confidencialidade das informações em eventos de comunicação (Anexo D). 

Os modelos de comunicação também serão definidos neste item para facilitar a 

comunicação de acordo com o emissor e receptor, evitando ruídos e barreiras que possam 

comprometer e até mesmo inviabilizar a comunicação em um momento crítico, o gerente de 

projetos deverá seguir os seguintes passos: (I) codificação, (II) transmissão da mensagem, (II) 

decodificação, (IV) confirmação e, (V) feedback e resposta, nestes passos, muitos fatores 

poderão ocasionar más interpretações e outras consequências negativas. 

Quanto aos métodos de comunicação, o PMBOK® 5ª Edição (2013), cita: (I) 

comunicação interativa (que é a forma mais eficiente para garantir um entendimento e 

engajamento de todos os participantes e que deve ser o principal método de comunicação em 

desastres ambientais), (II) comunicação ativa (distribuição das informações, mas sem a 

confirmação efetiva que tenham sido recebidas e compreendidas) e (III) comunicação passiva 

(que deve ser evitada em casos emergenciais, pois requer que os interessados busquem por 

informações em websites, jornais ou mídias). 

Finalmente, as reuniões são importantes para o gerente de projetos definir como 

resolver os problemas dos stakeholders e com isso tomar suas decisões, geralmente se iniciam 

com tópicos pré-definidos e devem ocorrer, em caso de desastre ambiental, diretamente com 

as partes envolvidas, buscando o máximo de clareza nas relações. As reuniões geralmente 

geram atas, minutas e logs de problemas, que posteriormente serão divulgadas (Anexo F).liõ 

 

4.2.3 SAÍDAS 

As saídas finalizam a criação dos documentos necessários para o início da próxima 

fase, que será o efetivo gerenciamento das comunicações. E está essencialmente dividido em 

duas etapas: (I) plano de gerenciamento das comunicações (que irá descrever como as 



20 

 

comunicações serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas, incluindo aqui as 

restrições, stakeholders que receberão determinadas informações, frequência e fluxogramas, 

entre outros itens) e, finalmente, (II) atualizações nos documentos do projeto (aonde os 

documentos previamente concluídos poderão ser atualizados de acordo com mudanças 

verificados nos prazos, orçamento e mudanças dos stakeholders). 

 

4.3 GERENCIAR AS COMUNICAÇÕES 

O gerenciamento das comunicações ocorre nesta etapa, aonde o gerente de projetos 

cria, coleta, distribui, armazena, recupera e gerencia as informações de acordo com o plano de 

gerenciamento da comunicação, concluído na fase anterior. O principal objetivo, segundo o 

PMBOK® 5ª Edição (2013) é possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e claro entre as 

partes interessadas do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e do gerenciamento das 

comunicações estão demonstradas na Figura 3 abaixo. 

 

 

FIGURA 3 – Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do gerenciamento das comunicações. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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4.3.1 ENTRADAS 

As entradas do gerenciamento da comunicação estão subdivididas em quatro passos e 

estão diretamente ligadas com as entradas descritas na fase de planejamento do gerenciamento 

da comunicação. O plano de gerenciamento das comunicações será revisto nesta fase, de 

acordo com o que foi definido na fase de planejamento, incluindo processos de estruturação, 

monitoramento e controle preliminar das comunicações. 

Os relatórios de desempenho do trabalho (conhecidos em inglês como status reports) 

são um dos fatores mais importantes para o controle dos processos e desempenho de um 

determinado trabalho ou do projeto de um modo geral, segundo Montes (2017) os relatórios 

apresentam análises comparativas entre o realizado e o planejando, na linha de base. 

Assim como no planejamento, os fatores ambientais da empresa são importantes no 

gerenciamento, e podem influenciar no processo de comunicação, tais fatores incluem: (I) 

cultura organizacional e estrutura, (II) padrões e regulamentos governamentais ou de setores 

econômicos e, (III) sistema de informações de gerenciamento de projeto. 

Os ativos de processos da empresa também podem influenciar o gerenciamento das 

comunicações em projetos e os principais são: (I) políticas, procedimentos, processos e 

diretrizes relativos ao gerenciamento das comunicações, (II) modelos e, (III) informações 

históricas e lições aprendidas obtidas de outros projetos ou fases anteriores (Anexo G). 

 

4.3.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

O gerenciamento das comunicações está diretamente ligado as tecnologias, modelos e 

métodos de comunicações, sistemas de gerenciamento das informações e dos relatórios de 

desempenho e de acompanhamento dos processos internos do projeto. 

As escolhas de tecnologias, os modelos e os métodos de comunicação são o 

embasamento desta fase do gerenciamento, nesses processos, é preciso assegurar que a 

tecnologia e os modelos de comunicação sejam apropriados e efetivas, minimizando ruídos e 

barreiras, esses são fatores essenciais e críticos para a comunicação em momentos de 

emergência associados a desastres ambientais tecnológicos, pois em eventos desta natureza é 

preciso clareza e rapidez, além da rápida definição da mensagem e seu respectivo stakeholder. 
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Os sistemas de gerenciamento de informações são divididos em três grupos, segundo o 

PMBOK® 5ª Edição (2013): (I) gerenciamento de documentos impressos (cartas, 

memorandos, relatórios e comunicados a imprensa), (II) gerenciamento de comunicações 

eletrônicas (e-mails, correio de voz, telefone, reuniões pela internet, websites, etc.) e (III) 

ferramentas eletrônicas de gerenciamento de projetos (interfaces web, softwares e ferramentas 

de gerenciamento do trabalho). Segundo Cunha (2012), o que podemos ter certeza é que 

qualquer tecnologia de comunicações receberá melhorias e as antigas se tornarão obsoletas e 

outras completamente diferentes. 

Na última fase das técnicas e ferramentas, temos os relatórios de desempenho, os quais 

devem ser realizados de acordo com cada público, buscando assim relatar o andamento e o 

desempenho do projeto, como por exemplo a porcentagem completa, indicadores de situação 

de cada área, análise de desempenho anterior, previsões do projeto, resumo das mudanças 

aprovadas no período e demais informações relevantes. 

 

4.3.3 SAÍDAS 

As saídas do gerenciamento da comunicação estão associadas com a efetividade da 

mensagem, ou seja, se ela chegou ao público alvo, quanto tempo demorou, de qual maneira 

chegou e de como foi entendida, nestes aspectos, as comunicações do projeto podem variar de 

maneira significativa de acordo com a urgência e impacto da mensagem. 

Nesta fase também ocorrem as devidas atualizações: (I) atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto (aonde serão atualizadas as linhas base e de desempenho da 

execução do projeto), (II) atualizações nos documentos do projeto (registrando aqui as 

questões, o cronograma do projeto e os requisitos de recursos financeiro), além destas, (III) 

atualizações nos ativos de processos organizacionais que devem ser reportados nesta fase, 

através das notificações das partes interessadas (informações importantes sobre o andamento 

de mudanças e situação do projeto), relatórios do projeto (formais ou informais), 

apresentações do projeto (com detalhes e informações relevantes as necessidades do público 

de interesse), registros do projeto (organização dos documentos e registros), feedback das 

partes interessadas (modificando ou melhorando o desempenho futuro do projeto) e, 

documentação de lições aprendidas (causas do problemas, motivos que levaram as soluções e 

demais lições aprendidas durante a fase de gerenciamento das comunicações no projeto). 
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4.4 CONTROLAR AS COMUNICAÇÕES 

No controle das comunicações, o gerente de projetos deverá monitorar e controlar as 

mensagens e demais comunicações ao longo da vida do projeto, assegurando assim que as 

necessidades dos stakeholders sejam devidamente atendidas, garantido um fluxo efetivo e 

constante das informações. Trata-se do processo mais importante em caso de evento de 

desastre ambiental tecnológico, pois o gerente de projetos deverá manter ampla, efetiva e 

clara comunicação com os seus stakeholders primários, secundários e com mídias diversas 

(jornais, portais de notícias e rádio/televisão). As entradas, ferramentas e técnicas do controle 

das comunicações estão ilustradas e detalhadas na Figura 4. 

 

 

FIGURA 4 – Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do controle das comunicações. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

4.4.1 ENTRADAS 

O plano de gerenciamento do projeto fornece informações de como o projeto será 

executado, monitorado, controlado e encerrado, e nessa fase, fornece informações importantes 
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de como a comunicação poderá ser controlada: (I) requisitos de comunicação dos 

stakeholders, (II) motivo da distribuição das informações, (III) intervalo de tempo e 

frequência para distribuição das informações, (IV) indivíduo ou grupo responsável pela 

comunicação e (V) indivíduo ou grupo que receberá a informação. 

As comunicações no projeto incluem três importantes itens, de acordo com o nível de 

detalhe, grau de formalidade e confidencialidade: (I) andamento das entregas, (II) progresso 

do cronograma e, (III) custos incorridos. Na sequência, os registros das questões podem 

fornecer um repositório de obstáculos e como eles foram resolvidos em situações anteriores, 

facilitando o controle de questões futuras no mesmo ou em outro projeto, enquanto que os 

dados de desempenho do projeto incluem detalhes de como a comunicação foi distribuída e 

seus respectivos feedbacks, auxiliando posteriores observações nas comunicações. 

Finalmente, existem os ativos de processos organizacionais, que essencialmente são 

seis: (I) modelos de relatórios, (II) politicas, padrões e procedimentos que definem as 

comunicações, (III) tecnologias de comunicações especificas e disponíveis, (IV) meios de 

comunicação permitidos, (V) políticas de retenção de registros e (VI) requisitos de segurança. 

 

4.4.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

O PMBOK® 5ª Edição (2013) descreve três ferramentas e técnicas para o controle das 

comunicações, a primeira são os sistemas de gerenciamento das informações, os quais 

demonstram o andamento e o desempenho geral do projeto, que podem ser analisados através 

de planilhas e apresentações específicas. 

Além disso, a opinião especializada se torna muito importante nesta fase, pois através 

de consultores, especialistas no assunto ou até mesmo o escritório de gerenciamento de 

projetos (PMO) será possível avaliar o impacto (positivo ou negativo) da comunicação, fato 

ainda mais agravante em eventos de grande impacto negativo, como os desastres ambientais. 

As reuniões de controle das comunicações orientam e alinham a equipe de acordo com 

as necessidades atuais de comunicação, atualizando a equipe sobre o desempenho geral da 

comunicação e como as solicitações das partes interessadas vem sido respondidas de acordo 

com as demandas necessários de cada grupo afetado. 
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4.4.3 SAÍDAS 

As saídas do controle são essencialmente associadas ao desempenho geral das 

comunicações no projeto, solicitações de mudança e atualizações nos documentos internos do 

projeto. O processo de controlar as comunicações frequentemente necessita de ajustes, 

mudanças e intervenções de acordo com alterações no comportamento e engajamento dos 

stakeholders, além de mudanças e ajustes em custos, cronogramas, ações corretivas (que 

deverão ter rápida resposta em situações emergenciais) e ações preventivas. 

As atualizações se apresentam em três categorias: (I) atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto, que podem incluir mudanças nos stakeholders, (II) atualizações nos 

documentos do projeto, incluindo previsões, relatórios de desempenho e registro das questões 

e, (III) atualizações nos ativos de processos organizacionais, que podem atualizar os formatos 

de relatórios e a documentação das lições aprendidas. 

 

5. GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS EM PROJETOS 

Assim como a comunicação, o gerenciamento dos stakeholders (partes interessadas) 

tem uma importância significativa dos projetos, são eles que serão diretamente influenciados, 

afetados e até mesmo prejudicados em caso de desastre ambiental causado pelo projeto. A 

ligação entre processos de comunicação e de stakeholders é tão clara que a identificação dos 

stakeholders faz parte do grupo de processos do planejamento do gerenciamento da 

comunicação em projetos (subcapítulo 4.2), onde o plano de gerenciamento das comunicações 

necessita da identificação prévia e completa dos stakeholders. 

 A correta utilização das metodologias da identificação dos stakeholders e a aplicação 

objetiva da comunicação será muito importante para a rápida resposta do gerente de projetos e 

da empresa, segundo Junqueira Neto (2013). A falta de conhecimento dos stakeholders e 

ruídos e/ou barreiras de comunicação poderão agravar ainda mais a situação caótica em que o 

projeto se encontra em situações de emergência, desastres ambientais e de impacto social, 

principalmente nos stakeholders associados a comunidades locais, que, segundo Rocha e 

Goldschmidt (2010) são indivíduos ou empresas que estão ao redor das instalações da 

organização, e esses são diretamente os mais afetados em casos de emergência. 
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 Spitzeck e Hansen (2010) citam um modelo conceitual e classificam os stakeholders de 

acordo com sua força e escopo, sendo que tais fatores influenciam as decisões corporativas e 

estratégicas do projeto, sendo eles: (I) stakeholders não participantes e que não apresentam 

nenhuma força e influência nas decisões e, (II) stakeholders que apresentam força e podem 

influenciar ou até mesmo alterar as decisões corporativas em relação ao projeto. 

 Eventos inesperados com os stakeholders e sua influência nos projetos são descritos 

por Aaltonen, Kujala, Lehtonen e Ruuska (2010), sendo eles de dois tipos: (I) podem estar 

associados a mal entendidos entre a empresa e as partes envolvidas geralmente relacionadas a 

distância entre a empresa e os seus stakeholders, ou seja, quanto maior for a proximidade da 

empresa com seus interessados diretos, maior será a probabilidade de sucesso do projeto, e 

(II) problemas e eventos inesperados associados a questões ambientais e institucionais 

correlacionadas com stakeholders que moram na área ou dependem diretamente do projeto os 

quais são considerados externos apesar da sua proximidade e ligação com o projeto.  

 Um outro grupo de stakeholders é considerado como um grande influenciador e com 

grande poder de decisão, os chamados stakeholders governamentais segundo Sallinen, Ruuska 

e Ahola (2013) podem compreender os objetivos do projeto dentro das leis e regulamentações 

locais e alinhá-las com os objetivos da sociedade e das comunidades locais, além disso, esse 

tipo de stakeholder terá o poder de influenciar os demais em favor da empresa e/ou projeto. 

 Quanto a identificação de stakeholders, Fageja e Abinu (2016), citam que erros da 

identificação poderão trazer alterações no escopo e posteriormente no engajamento dos 

stakeholders do projeto que podem ser ainda mais graves se as obras forem públicas e 

afetarem uma parte significativa da população (exemplos: obras do metrô, estações e viárias). 

 Na relação da comunicação com os stakeholders e suas respectivas consequências, 

Ziek e Anderson (2015) afirmam que com o aumento das funções a serem realizadas por um 

gerente de projetos tarefas que antes não eram avaliadas estão se tornando comuns, entre elas 

a constante reavaliação das ideias e conceitos em gerenciamento de stakeholders e da 

comunicação, essencialmente na forma de se comunicar com os grupos e pessoas influentes, 

demonstrando mais uma vez a forte ligação das áreas de conhecimento abordadas neste 

trabalho e como o sucesso (ou o insucesso) de uma delas poderá afetar diretamente a outra, 

seja na perda de engajamento, na ascensão de novos stakeholders contrários ao projeto ou 

ainda em questões ambientais e institucionais locais.  
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5.1 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS EM PROJETOS 

 Todos os projetos têm partes interessadas, sejam elas diretas ou indiretas, primários ou 

secundários e todos podem afetar positiva ou negativamente o projeto, variando com seu grau 

de influência e na habilidade do gerente de projetos em identificar e gerenciar cada um deles. 

De acordo com o PMBOK® 5ª Edição (2013), existem quatro processos de gerenciamento 

das partes interessadas no projeto, expostas na Figura 5, as quais serão descritas com suas 

respectivas entradas, ferramentas e técnicas e saídas nas próximas páginas.  

 

FIGURA 5 – Visão geral do gerenciamento dos stakeholders em projetos  

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013) 
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5.2 IDENTIFICAR OS STAKEHOLDERS  

Faz parte dos processos de iniciação, pois ao identificar partes interessadas o gerente 

de projetos identifica pessoas, grupos ou organizações que possam impactar ou serem 

impactados por uma decisão, ou no caso deste trabalho, por um desastre ambiental 

tecnológico de qualquer proporção e em qualquer fase do projeto. 

Entre os benefícios da identificação está o apoio que o correto e preciso registro das 

partes envolvidas dá ao gerente de projetos em momentos de planejamento estratégico ou de 

importantes tomadas de decisões, nesse sentido, se o levantamento for pleno, ele saberá 

exatamente quantas pessoas (ou comunidades) foram atingidas pelos eventos do desastre, 

assim como a melhor maneira de se comunicar e auxiliar esse grupo de pessoas. 

Muitos stakeholders ainda são desconhecidos no início do projeto, no entanto tornam-

se importantes e influenciadores ao longo do tempo, dessa maneira, o gerente de projetos 

precisa estar atento na identificação de novos stakeholders ao longo das fases do projeto. 

As entradas, ferramentas e técnicas da identificação de stakeholders e seu respectivo 

fluxo estão expostas e detalhadas e Figura 6 abaixo. 

 

 

FIGURA 6 – Entradas, ferramentas e técnicas e saídas da identificação de stakeholders. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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5.2.1 ENTRADAS 

 Quatro itens devem ser executados nas entradas do processo de identificação dos 

stakeholders, antes de tudo, o Termo de Abertura do Projeto (TAP) deve indicar e demonstrar 

quem são as partes envolvidas e como eles podem influenciar no projeto, na sequência, caso o 

projeto seja fruto de uma aquisição, deve ser avaliado os documentos de aquisição constando 

os fornecedores e demais partes interessadas no projeto. 

 Além disso, os fatores ambientais da empresa devem estar claros, entre eles: (I) cultura 

e estrutura da organização, (II) padrões governamentais ou do setor e (III) tendências globais, 

regionais ou locais, práticas ou hábitos, e finalmente, os ativos de processos organizacionais 

que influenciariam as partes envolvidas: (I) modelos para registros das partes envolvidas, (II) 

lições aprendidas em projetos e fases anteriores e (III) registros das partes interessadas de 

projetos anteriores. 

 

5.2.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

 São três as ferramentas e técnicas para a identificação de stakeholders, a primeira trata-

se da análise das partes interessadas, que é uma coleta e análise sistemática das informações 

qualitativas e quantitativas que determinam os interesses associados as partes envolvidas ao 

longo da vida do projeto, identificando também as expectativas e suas influências. 

 As etapas a serem seguidas segundo Valle (2014) e PMBOK® 5ª Edição (2013) são: 

(I) identificar todas as potenciais partes interessadas do projeto e demais informações 

relevantes, iniciando com os primários e em seguida com os secundários (através de 

entrevistas), (II) identificar o impacto ou apoio potencial de cada stakeholders e assim 

classifica-lo de acordo com a estratégia de abordagem, criando priorizações e, (III) avaliar 

como os stakeholders irão reagir em determinadas situações (como em desastres ambientais 

tecnológicos, por exemplo) e como o gerente de projetos deverá planejar sua influência para 

ter apoio e mitigação de impactos negativos provenientes deste evento (Anexo A). 

 Entre os modelos de classificação usados na análise de stakeholders, podemos citar: (I) 

grau de poder/interesse, (II) grau de poder/influência, (III) grau de influência/impacto e (IV) 

modelo de relevância, a qual descreve as partes interessadas de acordo com seu poder, 

urgência e na legitimidade, a Tabela 4 demonstra um exemplo de análise de stakeholders. 
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TABELA 4 – Tabela com a análise dos stakeholders de acordo com grau de interesse e poder 

STAKEHOLDER POSITIVAS NEGATIVAS INTERESSE PODER O QUE FAZER?

Equipe do Projeto
Suporte na estratégia, 
trabalho em equipe e 

objetivos

Concorrência interna, 
posições e prêmios

7 5 Gerenciar e Satisfazer

Comunidades Locais
Auxilio na identidade da 

empresa, mão de obra 
qualificada

Pressão por eventual 
desemprego, crises em 

caso de desastres 
ambientais

5 7 Monitorar e Manter Informado

Fornecedores
Entregas de materiais no 

prazo e nas 
especificações

Defeitos na fabricação e 
entregas fora do prazo

4 8 Manter Informado

GerenciarSponsor  (Patrocinador)
Suporte no orçamento, 

apoio corporativo e 
estratégico

Pressão e cobrança por 
resultados financeiros

10 10

 

Fonte: Elaboração do Autor - Modificado de Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

 Além destes modelos, é possível garantir uma ampla identificação de stakeholders 

através de opinião de grupos ou pessoas com conhecimento especifico na área, neste caso com 

experiência técnica em desastres ambientais tecnológicos, por exemplo, para tal, pode se ter 

auxílio de: (I) alta administração, (II) outras unidades dentro da corporação, (III) principais 

partes interessadas e identificadas, (IV) gerentes de projetos que já trabalharam em projetos 

na mesma área, (V) especialistas no assunto de negócio ou de projetos, (VI) grupos de 

consultores do setor ou ainda, (VII) associações profissionais e técnicas, entidades 

reguladoras e organizações não governamentais, um exemplo de matriz de stakeholders criada 

para um caso especifico (projeto de exploração mineral), contendo os stakeholders primários e 

secundários está demonstrada na Figura 7. 

Finalmente, completando as ferramentas e técnicas da identificação dos stakeholders, 

as reuniões devem serem utilizadas para desenvolvimento e conhecimento das principais 

partes envolvidas no projeto, analisando as informações importantes, interesses, 

conhecimentos e a situação especifica de cada um dos stakeholders, nas reuniões também 

poderão serem apresentados novos stakeholders e suas respectivas estratégias de comunicação 

através na análise com seus graus de poder e interesse no projeto. 
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FIGURA 7 – Identificação de stakeholders primários e secundários em projetos de exploração 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

5.2.3 SAÍDAS 

 O principal objetivo ao final de processo de identificação dos stakeholders é o registro 

de todas as partes envolvidas, item que foi executado essencialmente nas entradas e nas 

ferramentas e técnicas. Na saída, o gerente de projeto deverá ter todos os detalhes importantes 

em relação aos seus stakeholders, sejam eles primários ou secundários.  

Tais detalhes devem incluir: (I) informações de identificação, com o nome, posição na 

organização, local, importância no projeto e informações de contato, (II) informações de 

avaliação, contendo os requisitos básicos essenciais, principais expectativas, influência no 

projeto, fase de interesse no ciclo de vida do mesmo e, (III) classificação dos stakeholders, se 

são internos, externos, primários ou secundários e com o nível de apoio (neutro, apoia 

efetivamente, contrário ou resistente). 
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5.3 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

Trata-se do processo de planejamento, e tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de estratégias direcionadas para o engajamento dos stakeholders de maneira 

eficaz ao longo de todo o ciclo de vida de projeto, analisando as necessidades, interesses e 

impactos potencias no sucesso do projeto, segundo Macêdo (2014). 

O engajamento dos stakeholders é um fator decisivo em processos e eventos 

inesperados ao longo do projeto, buscando maior efetividade, gerenciamento das expectativas 

e sucesso nos objetivos dos projetos. Mudanças (positivas ou negativas) poderão ocorrer ao 

longo do tempo, incluindo os desastres ambientais e suas consequências, nesse sentido, o 

engajamento e nível de interesse dos stakeholders poderá mudar gradativamente ou 

bruscamente, sendo assim, o planejamento do gerenciamento deverá ser revisado 

periodicamente pelo gerente de projetos, buscando sempre a regularidade e estabilidade.  

No planejamento do gerenciamento dos stakeholders existem quatro processos de 

entrada, três técnicas e ferramentas e duas saídas, as quais estão detalhadas na Figura 8. 

 

 

FIGURA 8 – Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do planejamento do gerenciamento dos 

stakeholders. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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5.3.1 ENTRADAS 

 O PMBOK® 5ª Edição (2013) descreve quatro entradas para o planejamento do 

gerenciamento dos stakeholders, a primeira delas é o plano de gerenciamento do projeto, o 

qual trata-se de um documento oficial e deve ser aprovado pelo patrocinador, definindo o 

desenvolvimento das etapas de planejamento, sendo elas: (I) o ciclo de vida selecionado para 

o projeto e quais processos serão aplicados em fases distintas, (II) descrição de como o 

trabalho será executado buscando completar os objetivos do projeto, (III) definição dos 

requisitos de recursos humanos e definição de equipe, (IV) plano de gerenciamento das 

mudanças que devem ser monitoradas e controladas e, (V) necessidades e técnicas de 

comunicação entre as partes interessadas. Este último é fundamental para uma comunicação 

eficiente e rápidas respostas para danos causados pela empresa em comunidades. 

 O registro de stakeholders é um inventário de todas as partes envolvidas e seus 

aspectos relevantes para o gerenciamento dos mesmos (exemplos: endereço de moradores em 

comunidades próximas e contatos de jornalistas e mídia local/regional). 

 Com o devido levantamento dos stakeholders, o gerente de projetos deverá observar os 

fatores ambientais da empresa e quais deles poderiam influenciar o andamento da sua relação 

com os stakeholders (exemplos: legislação local, mudanças em leis, aspectos culturais, etc.). 

 A última entrada se refere aos ativos de processos organizacionais, incluindo o banco 

de dados com lições aprendidas e questões históricas do mesmo ou de outro projeto, além 

disso, existem os sistemas de informação do projeto, qualidade, padronização dos 

documentos, processos corporativos, diretrizes e políticas internas da empresa. 

 

5.3.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

 Na sequência das atividades, o gerente de projetos deverá prosseguir com as 

ferramentas e técnicas para o respectivo planejamento do gerenciamento dos stakeholders, de 

acordo com o PMBOK® 5ª Edição (2013) são três as ferramentas e técnicas. 

 A opinião especializada é a primeira delas, uma consultoria poderá auxiliar na decisão 

sobre o grau de engajamento dos stakeholders, mudanças que possam ocorrer ao longo do 

ciclo de vida do projeto e como melhorar a relação e a comunicação com grupos específicos. 
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 Para tal suporte, o gerente de projetos poderá solicitar apoio dos seguintes 

colaboradores: (I) alta administração, (II) membros específicos da equipe do projeto, (III) 

outras unidades ou pessoas dentro da corporação, (IV) principais stakeholders, (V) gerentes 

de projetos com experiência em áreas que necessitam consultoria (lições aprendidas), (VI) 

especialistas no assunto da área de negócio ou em projetos, (VII) grupos de consultores do 

setor e, (VIII) associações profissionais, técnicas e organizações não governamentais. 

 As reuniões serão importantes para a definição dos níveis de engajamento que devem 

ser obtidos para determinados grupos de stakeholders, pois através disso, aspectos do plano de 

gerenciamento dos stakeholders poderão serem incluídas ou modificados. 

 O engajamento dos stakeholders será importante em todo o ciclo de vida do projeto, 

desde o primeiro dia até o encerramento das atividades, para a avaliação do nível do 

comprometimento e engajamento são utilizadas técnicas analíticas através de matrizes com 

lacunas e o atual posicionamento de um stakeholder, e quais deles necessitam de maior 

esforço do gerente de projetos para mudanças e aceitações, ainda mais em caso de desastres 

ambientais e danos a um determinado grupo de pessoas. A Figura 9 demonstra um exemplo 

de matriz de avaliação de engajamento dos stakeholders, desde os bloqueadores 

(desinformados e resistentes), neutros e os apoiadores (dando apoio ao projeto e liderando). 

 

FIGURA 9 – Exemplo de matriz de avaliação do nível de engajamento dos stakeholders 

Fonte: Elaboração do Autor – Modificado de Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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5.3.3 SAÍDAS 

Nas saídas do planejamento do gerenciamento dos stakeholders, o plano de 

gerenciamento das partes envolvidas deverá ser finalizado e/ou atualizado em relação a 

mudanças do nível de engajamento ou até mesmo na adição de novos stakeholders. O plano 

em sua essência deve conter as seguintes informações: (I) níveis de engajamento desejados e 

atuais, (II) âmbito e impacto da mudanças dos stakeholders, (III) inter-relacionamentos 

identificados e sobreposição potencial dos stakeholders, (IV) requisitos das comunicações 

para a atual fase do projeto, (V) informações especificas a serem distribuídas aos 

stakeholders, de acordo com o idioma, formato, conteúdo e nível de detalhamento, (VI) 

motivo da distribuição e impacto esperado, (VII) intervalo de tempo e frequência na 

distribuição das informações e, (VIII) método para atualizar e refinar o plano de 

gerenciamento dos stakeholders de acordo com a evolução do projeto e seus objetivos. 

A atualização dos documentos do projeto deve contemplar todas as mudanças 

ocorridas nas fases de entradas e técnicas e ferramentas, atualizando essencialmente o 

cronograma do projeto e o registro das partes interessadas, essa atualização é de vital 

importância, pois em caso de crise e emergência, todos os stakeholders devem ser conhecidos, 

pois as respostas e controle da comunicação em desastres deve ser embasado nesse 

levantamento e situação e controle dos stakeholders. 

 

5.4 GERENCIAR O ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

Em processos de comunicação em desastres ambientais o gerenciamento do 

engajamento dos stakeholders torna-se um dos fatos mais decisivos no sucesso e na efetiva 

cooperação entre as partes envolvidas, pois alguns stakeholders poderão mudar rapidamente o 

status de apoiadores para bloqueadores, e o gerente de projetos precisa estar atento a tais 

mudanças, gerenciando diretamente o envolvimento e engajamento dos envolvidos. 

O principal benefício será visto a curto e médio prazos, pois com as ferramentas e 

técnicas o gerente de projetos poderá agregar novos stakeholders apoiadores e diminuir os 

bloqueadores, no entanto, esse é um processo delicado ao se tratar com stakeholders que 

foram afetados diretamente pela empresa através de desastres ambientais. No planejamento do 

gerenciamento do engajamento dos stakeholders existem quatro processos de entrada, três 

ferramentas e técnicas e cinco importantes saídas, como demonstra a Figura 10. 
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FIGURA 10 – Entradas, ferramentas e técnicas e saídas do gerenciamento do engajamento 

dos stakeholders. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

 O engajamento dos stakeholders faz parte do grupo de processos de execução, no 

entanto deve ocorrer em todas as fases do projeto. Em desastres ambientais tecnológicos tal 

fator deve ser ainda mais importante, pois é através das partes envolvidas que o projeto e 

empresa poderão “recuperar” sua imagem perante comunidades e pessoas que sofreram danos 

diretos e indiretos ou que ainda poderão ter prejuízos futuros associados. 

 As principiais atividades a serem exercidas são: (I) engajar as partes interessadas nas 

etapas específicas do projeto, obtendo assim o compromisso das mesmas e consequente êxito 

no projeto, (II) gerenciamento das expectativas através de comunicação ampla e irrestrita, 

assegurando o alcance das metas do projeto, (III) questionar sobre principais preocupações em 

potencial dos envolvidos, problemas que podem se tornar sérios no futuro, e avaliação dos 

riscos eventuais, é aqui que o gerente de projetos avalia e simula possíveis casos de desastres 

e como a equipe iria reagir de acordo com cada um dos stakeholders e, (IV) esclarecer e 

solucionar as questões que foram identificadas, que neste ponto pode ser exatamente o 

rompimento de uma barragem, um incêndio ou vazamento químico, e como o gerente de 

projetos deverá abordar e solucionar os problemas consequentes do evento. 
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5.4.1 ENTRADAS 

 O gerenciamento do engajamento dos stakeholders deve ser ativo e constante pelo 

gerente de projetos, o qual pode eventualmente solicitar suporte do patrocinador, o correto 

gerenciamento do engajamento pode reduzir de maneira significativa os riscos de o projeto 

não atingir seus objetivos ou até mesmo de ser encerrado devido a problemas inesperados.  

 Assim como nos itens anteriores, o plano de gerenciamento das partes interessadas 

deve embasar as decisões do gerente de projetos e sua equipe, pois descreve métodos e 

técnicas que deverão ser utilizados no processo de comunicação com os stakeholders, além 

disso, demonstra o nível e necessidade de interação, definindo uma estratégia de comunicação 

que será diretamente ligada ao engajamento das partes envolvidas. 

 A partir desde ponto, as áreas de conhecimento das comunicações se unem novamente 

aos stakeholders, através do plano de gerenciamento das comunicações, o qual em conjunto 

com o plano de gerenciamento dos stakeholders define as expectativas e as informações a 

serem repassadas, entre elas: (I) requisitos de comunicação das partes interessadas, (II) 

informações e serem comunicadas, de acordo com idioma, formato, conteúdo e detalhamento, 

(III) motivo da distribuição da informação, (IV) pessoa ou grupo que receberão as 

informações e, (V) processo de encaminhamento das informações. 

 Outra informação que deverá estar nas entradas do gerenciamento do engajamento dos 

stakeholders se refere aos registros de mudanças, incluindo a documentação das mudanças 

que ocorrem ao longo do projeto, quais seriam os impactos em termos de tempo, custo e risco 

e como isso seria comunicado aos stakeholders. Trata-se do exemplo claro de uma empresa 

que ao longo do projeto precisa documentar possíveis e fatais desastres ambientais 

tecnológicos e como o gerente de projetos iria comunicar e solucionar estes fatos. 

 Além dos itens acima descritos, os ativos de processos organizacionais estão 

novamente presentes durante a execução do gerenciamento do engajamento dos stakeholders, 

e como tais fatores poderiam influenciar o gerente de projetos em suas decisões: (I) requisitos 

de comunicação da organização, (II) procedimentos de gerenciamento das questões, (III) 

procedimentos de controle das mudanças e, (IV) informações históricas sobre projetos 

anteriores, neste último, podemos até mesmo citar exemplos de como a empresa gerenciou 

eventos e desastres ambientais no passado (caso, infelizmente, eles tenham ocorrido). 
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5.4.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

 São três ferramentas e técnicas utilizadas durante a execução do gerenciamento do 

engajamento dos stakeholders, a primeira se relaciona com os métodos de comunicação, área 

que mais uma vez se aproxima das partes interessadas, de acordo com os requisitos de 

comunicações dos stakeholders, o gerente de projetos deverá optar por qual será o método 

mais adequado de comunicação que será utilizado no projeto, por exemplo, caso ocorra um 

evento de rompimento de barragem de rejeitos, como o gerente de projetos irá comunicar as 

comunidades locais, os acionistas, a mídia/jornalistas e funcionários. 

 Duas habilidades do gerente de projetos são listadas no PMBOK® 5ª Edição (2013) e 

são consideradas como ferramentas e técnicas, a primeira é a habilidade interpessoal, que é 

como o gerente de projetos se relaciona e se comunica com as partes envolvidas através de: 

(I) estabelecimento da confiança, (II) solucionando conflitos, (III) escuta ativa e (IV) 

superação da resistência a mudança, e a segunda, trata-se das habilidades de gerenciamento 

para coordenar o grupo e os stakeholders: (I) facilitar o consenso para alcançar os objetivos do 

projeto, (II) influenciar as pessoas a apoiar o projeto, (III) negociar acordos para atender as 

necessidades do projeto e, (IV) modificar o comportamento organizacional para aceitar os 

resultados do projeto. 

 Os itens acima citados são fundamentais em todos os momentos do projeto, no entanto 

a ausência deles em momentos pós desastre ambiental tecnológico poderá trazer muitos danos 

à imagem da empresa, pois a omissão, mensagens confusas e falhas da comunicação 

ocasionarão a mudança do nível de engajamento dos stakeholders, e até mudanças de 

apoiadores para bloqueadores, por exemplo, dificultando a continuidade do projeto. 

 

5.4.3 SAÍDAS 

Ao todo são cinco saídas da execução do gerenciamento do engajamento dos 

stakeholders, sendo que a maioria está relacionadas a atualizações (no plano de gerenciamento 

do projeto, nos documentos do projeto e nos ativos dos processos organizacionais), 

solicitações de mudanças e registro das questões, é nesta fase que o gerente de projetos realiza 

suas modificações e prepara o fluxo para o controle do engajamento dos stakeholders. 
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O gerenciamento deve resultar no aparecimento e desenvolvimento de questões, sejam 

elas atualmente resolvidas ou ainda em resolução, esse documento deve registrar todos os 

detalhes possíveis em relação a oscilação do engajamento e demais problemas. Em desastres 

ambientais tecnológicos existirão dezenas ou até centenas de questões que necessitam 

respostas ou que foram devidamente solucionadas, e elas deverão integrar esse registro. 

As solicitações de mudança devem incluir ações corretivas ou preventivas do projeto, 

aqui o gerente de projetos deverá informar o que precisará ser mudado em relação as respostas 

necessárias para os stakeholders envolvidos no desastre ambiental e como a comunicação 

deve ser utilizada para este grupo (métodos, frequência e distribuição das informações). 

As atualizações são divididas em três categorias: (I) atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto, informando necessidades especiais de um determinado stakeholder, 

mudanças no método de comunicação e novos requisitos de comunicação, (II) atualizações 

nos documentos do projeto, as quais devem contemplar, de modo geral, o registro das partes 

interessadas, adicionando novos stakeholders ou ainda retirada de um determinado grupo, a 

falha nessa atualização irá acarretar problemas no processo de comunicação emergencial, e 

finalmente (III), atualizações nos ativos de processos organizacionais, modificando as 

notificações, relatórios, documentação e registros, conforme ilustra a Figura 11. 

 

 

FIGURA 11 – Atualizações nas saídas ativos dos processos organizacionais. 

Fonte: Elaboração do Autor – Modificado de Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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5.5 CONTROLAR O ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

O controle do engajamento dos stakeholders situa-se no grupo de processos do 

monitoramento e controle, e está diretamente ligado a maneira como o gerente de projetos irá 

monitorar e ajustar a sua relação com os stakeholders, criando novas estratégias ou até mesmo 

reavaliando a eficácia das atividades de engajamento na medida do avanço do projeto. 

A busca pelo engajamento deve ser constante ao longo do ciclo de vida do projeto, a 

falta de monitoramento e controle poderá levar o projeto ao retrocesso das fases e eventual 

retorno as fases iniciais de identificação e planejamento do gerenciamento dos stakeholders, 

além disso, projetos que mobilidade alta e grande abrangência (exemplos: expansões de 

mineradoras, barragens e hidroelétricas) tendem a exigir um maior controle do engajamento. 

Na fase de controle do engajamento dos stakeholders existem quatro processos de 

entrada, três ferramentas e técnicas e cinco saídas, representadas na Figura 12. 

 

 

FIGURA 12 – Fluxo das cinco entradas, três ferramentas e técnicas e cinco saídas do controle 

do engajamento dos stakeholders. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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5.5.1 ENTRADAS 

O controle do engajamento dos stakeholders deve ser continuo pelo gerente de 

projetos, nesse ponto, podemos citar dois momentos distintos, o que antecede um desastre 

ambiental e o momento crítico pós desastre ambiental e suas respectivas consequências. 

Nesses momentos, os processos de monitoramento das relações gerais com os stakeholders 

deverá ser amplificada, ajustando as estratégias e planos de engajamento das partes 

envolvidas, buscando um alinhamento com o objetivo final do projeto em questão. 

São quatro as entradas do controle de engajamento dos stakeholders, o plano de 

gerenciamento do projeto é novamente abordado, no entanto, agrega conhecimento do 

controle das partes interessadas através do: (I) ciclo de vida para o projeto e processos que 

serão aplicados em cada fase, (II) explicação de como o trabalho será executado para cumprir 

os objetivos do projeto, (III) como os requisitos dos recursos humanos serão cumpridos, 

demostrando a estrutura hierárquica e gerenciamento do pessoal do projeto, (IV) plano de 

gerenciamento de mudanças e documentação da maneira que as mudanças serão monitoradas 

e controladas e, (V) necessidades e técnicas para a comunicação com os stakeholders. 

O segundo item trata do registro das questões, atualizando assim as novas questões e 

buscando soluções para as atuais (e eventualmente para as não resolvidas). O terceiro passo 

são os dados de desempenho do trabalho, que contemplam observações básicas identificadas 

durante a execução das atividades, contendo informações importantes sobre índices de 

desempenho e percentual do andamento das atividades do projeto. 

A documentação do projeto é o quarto passo das entradas do controle de engajamento 

dos stakeholders, e são resultantes dos processos de iniciação, monitoramento e controle e 

execução, são utilizados pelo gerente de projetos como apoio para o controle efetivo do 

engajamento dos stakeholders, esses documentos incluem: (I) cronograma do projeto, (II) 

registro dos stakeholders, (III) registro das questões, (IV) registro das mudanças e, (V) 

comunicações do projeto. Aplicando as entradas do controle em momentos de crise, podemos 

citar mudanças significativas no cronograma, nas questões e principalmente no registro dos 

stakeholders (Anexo B), seja na adição ou na modificação do engajamento e nível de 

influência no projeto, desse modo, o gerente de projetos deverá observar plenamente os 

passos na documentação prévia durante os processos de monitoramento e controle. 
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5.5.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

Quanto a ferramentas e técnicas, o PMBOK® 5ª Edição (2013) cita três passos que 

devem ser utilizados durante o monitoramento e controle do engajamento dos stakeholders.

 Os sistemas de gerenciamento das informações são registros, pesquisas e recuperação 

de informações antigas sobre o projeto, e ainda incluem documentos ou modelos de planilhas 

ou apresentações que foram utilizados em outras fases do projeto e que agora poderão auxiliar 

novamente em questões complexas. 

Além dos sistemas, as opiniões especializadas (alta administração, membros 

específicos da equipe, outras unidades ou pessoas dentro da corporação, principais 

stakeholders, grupos de consultores do setor ou associações profissionais e técnicas e 

organizações não governamentais) e, por último, as reuniões de avaliação do andamento do 

engajamento dos stakeholders (Anexo C) e nível de influência e do andamento do projeto. 

 

5.5.3 SAÍDAS 

O PMBOK® 5ª Edição (2013) apresenta cinco saídas para o monitoramento e controle 

do engajamento dos stakeholders, com destaque para as solicitações de mudanças, 

informações sobre a realização do projeto e as atualizações do plano de gerenciamento, dos 

documentos do projeto e dos ativos de processos organizacionais. 

As informações sobre o desempenho do trabalho apresentam de modo geral os dados 

coletados em todos os processos anteriores, contextualizados e integrados entre todas as áreas 

do conhecimento, formando assim um banco de dados de saídas de suporte para decisões a 

serem tomadas pelo gerente de projetos. No controle do engajamento dos stakeholders em 

desastres ambientais, tais informações devem ser integradas e devidamente comunicadas aos 

stakeholders (exemplos: quantos litros de água potável foram distribuídos, qual a área foi 

limpa e descontaminada e quantas casas foram reconstruídas, etc.). 

As solicitações de mudança acontecem na sequência do monitoramento e controle das 

informações de desempenho, realizando assim um controle integrado das mudanças, de 

acordo com: (I) ações corretivas recomendadas, alinhando as mudanças com o desempenho 

esperado no plano de gerenciamento do projeto e (II) ações preventivas recomendadas que 

podem reduzir a probabilidade de ocorrência de um desempenho negativo do projeto. 
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Tais mudanças e solicitações devem ocorrer de maneira mais ampla em períodos pós 

desastre ambiental, pois na medida que consultores avaliam o tamanho e abrangência do dano, 

o gerente de projetos deverá buscar o engajamento dos stakeholders através de ações 

corretivas (exemplos: reconstrução de casas, distribuição de alimentos e apoio financeiro) e 

ações preventivas (exemplos: avaliar com a equipe técnica a possibilidade de outros eventos). 

Em seguida, ocorrem as atualizações no plano de gerenciamento do projeto buscando 

aprovar as mudanças e avaliando fatores de risco e possíveis problemas, nesse momento 

diversos fatores poderão ser atualizados, entre eles: (I) plano de gerenciamento das mudanças, 

(II) plano de gerenciamento das comunicações, (III) plano de gerenciamento custos, (IV) 

plano de gerenciamento dos recursos humanos, (V) plano de gerenciamento das aquisições, 

(VI) plano de gerenciamento da qualidade, (VII) plano de gerenciamento dos requisitos, 

(VIII) plano de gerenciamento dos riscos, (IX) plano de gerenciamento do cronograma, (X) 

plano de gerenciamento do escopo e, (XI) plano de gerenciamento dos stakeholders, ou seja, 

envolvendo todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

As atualizações nos documentos do projeto ocorrem de acordo com as mudanças 

aprovadas no passo anterior, e incluem: (I) registro das partes interessadas, informando se 

houve alteração nos stakeholders, se estão envolvidas e ou se ainda são afetadas pelo projeto 

e, (II) registro das questões, atualizando e agregando novas questões e aquelas não resolvidas. 

Finalmente, as atualizações nos ativos de processos organizacionais são aquelas feitas 

em documentos, sistemas, políticas e diretrizes, viabilizando ou direcionando os processos 

organizacionais, e incluem: (I) notificações dos stakeholders, atualizando de acordo com 

mudanças e situação do projeto, (II) relatórios do projeto, sendo eles formais ou informais, 

(III) apresentações do projeto, direcionadas pela equipe de projeto a um stakeholder ou a um 

grupo especifico, (IV) registros dos projetos, incluindo correspondências, memorandos, atas 

de reuniões (ANEXO) e demais documentos, (V) feedback dos stakeholders, demonstrando 

como as partes interessadas estão recebendo as comunicações do projeto e (VI) documentação 

de lições aprendidas, incluindo a causa dos problemas observados e enfrentados, quais ações 

corretivas foram utilizadas, criação de um banco de dados histórico contendo as demais lições 

aprendidas e como os stakeholders foram engajados durante essas fases (exemplos: como a 

empresa XPTO agiu quando sua barragem de rejeito rompeu, como ela respondeu aos 

stakeholders, quais foram os erros e acertos, como o gerente de projetos agiu nesse momento) 

e sua a comunicação foi efetiva. 
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6. CONCLUSÕES 

Através deste trabalho foi possível demonstrar quais são os desafios para um gerente 

de projetos em casos de desastres ambientais tecnológicos e como o correto planejamento e 

controle da comunicação aliada com a identificação, planejamento, gerenciamento e controle 

dos stakeholders poderá ser utilizado em situações críticas. 

A comunicação deverá ser efetiva durante todas as fases do projeto, no entanto, torna-

se essencial em cenários de pós-desastre, quando será necessário reavaliar seu planejamento, a 

execução e o controle das comunicações, pois os stakeholders apresentam diferentes graus de 

engajamento, influência e de conhecimento técnico e cultural. 

Aliado com as aspectos acima citados, os processos de gerenciamento de stakeholders 

deverão estar devidamente alinhados com os processos de comunicação, pois sem uma correta 

identificação, planejamento do gerenciamento, gerenciamento do engajamento e controle dos 

stakeholders não será possível direcionar a mensagem de maneira clara e objetiva aos 

respectivos receptores, podendo ocasionar barreiras e ruídos na comunicação, causando mais 

problemas diretos ao projeto que gerou o desastre ambiental. 

Em um ambiente dinâmico e emergencial, como o que pode ocorrer em desastres 

ambientais tecnológicos (exemplos: rompimento de barragens de rejeito, vazamentos em 

plataformas de petróleo, contaminação de rios ou mares e incêndios em indústrias químicas), 

as informações e o correto gerenciamento das comunicações e dos stakeholders de acordo 

com as práticas descritas no PMBOK® 5ª Edição (2013) torna-se essencial para uma correta 

remediação dos stakeholders afetados, uma clara comunicação com meios jornalísticos e  uma 

boa relação com órgãos governamentais de meio ambiente (municipais, estaduais e federais). 

Desse modo, podemos descrever quais são as principais características e habilidades 

que o gerente de projetos precisa ter em caso de comunicação com stakeholders em eventuais 

desastres ambientais tecnológicos: 

(I) Produzir um plano de gerenciamento do projeto concreto, listando as suas 

respectivas partes interessadas, fatores ambientais da empresa e avaliação dos 

ativos de processos organizacionais; 

(II) Avaliar qual seria a melhor maneira de comunicar seus stakeholders sobre o 

evento de desastre ambiental tecnológico, seja ela por meio de tecnologias 
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específicas ou modelos de comunicações emergências que seriam utilizadas em 

momentos pré e pós desastre ambiental; 

(III) Gerenciar e controlas as comunicações através de sistemas de gerenciamento 

das informações e relatórios de desempenho, buscando mitigar possíveis danos, 

além da constante atualização do plano de gerenciamento do projeto; 

(IV) Em casos específicos e complexos, o gerente de projetos poderá pedir opiniões 

especializadas e avaliar lições aprendidas em outros eventos similares, e de 

acordo com a dificuldade, sociltiar mudanças e atualizações nos processos e 

nos documentos do projeto; 

(V) Os stakeholders deverão serem identificados junto com o TAP (Termo de 

Abertura do Projeto), o adequado e completo registro de todos os stakeholders 

(primários ou secundários) será essencial em momentos críticos e com pouco 

tempo hábil para ações de comunicação e mitigação dos danos; 

(VI) O gerente de projetos deverá usar suas habilidades interpessoais e de 

gerenciamento de projetos, pois tais habilidades poderão controlar expectativas, 

negociar conflitos e influenciar pessoas, aumentando assim seu engajamento; 

(VII) Em paralelo a comunicação direta e objetiva aos stakeholders, o gerente de 

projeto deverá controlar as possíveis questões que aparecerão ao longo dos dias 

seguintes ao desastre ambiental, buscando manter os stakeholders devidamente 

informados sobre as ações da empresa em relação ao evento; 

(VIII)  As atualizações sobre a quantidade, engajamento e grau de influência dos 

stakeholders deverá ser constante, pois ao longo da vida do projeto 

stakeholders poderão mudar seu posicionamento, tornando apoiadores ou 

bloqueadores, e assim criando dificuldades para o gerenciamento do projeto. 

Portanto, podemos concluir que a correta utilização das metodologias de 

gerenciamento das comunicações e stakeholders de acordo com PMBOK® 5ª Edição (2013), 

poderá efetivamente auxiliar o gerente de projetos em conturbados momentos observados em 

desastres ambientais tecnológicos, quando os danos deverão ser controlados e mitigados, 

através da correta comunicação e conhecimento dos stakeholders envolvidos e posterior 

reconstrução e remediação da área atingida. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O ambiente em empresas maturidade nível 5 (implantado) ou 6 (estratégico), e que 

apresenta um PMO (Project Manager Officer) devidamente implantando, efetivo e controlado 

é muito dinâmico, e mudanças sejam elas esperadas ou inesperadas (como é o tema principal 

deste trabalho) devem ser gerenciadas de maneira específica. 

Desastres ambientais tecnológicos modificam de maneira severa a estrutura gerencial 

do projeto e da empresa de modo geral, sendo assim, devem ser evitados de todas as maneiras 

através de monitoramento de questões técnicas dos projetos (exemplos: nível da barragem, 

quantidade de chuva no período, manutenção de equipamentos e controles intensos dos 

processos geológicos, geotécnicos, químicos, ambientais e físicos). 

Desse modo, a passividade de gerentes de projetos em relação a esses fatores poderá 

causar danos graves através de desastres, como os acima citados. No entanto, em caso de 

ocorrência, todas as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos serão afetados, 

entre elas é possível destacar: (I) custos, e quanto a empresa irá gastar para mitigar, controlar 

e reconstruir, (II) tempo, e como o projeto irá recuperar o tempo para execução das atividades 

que foram afetadas pelo desastre ambiental, (III) pessoas, e a maneira que o gerente de 

projetos e a empresa irão realocar as pessoas que não poderão trabalhar devido a multas, 

fechamento do projeto e bloqueio das áreas da empresa pela justiça, e, (IV) escopo, que será 

completamente alterado devido as mudanças acima descritas, afetando de modo direto os 

objetivos e o sucesso do projeto. 

O principal foco deste trabalho foi salientar a importância da comunicação e da correta 

identificação, gerenciamento e controle dos stakeholders como ferramentas essenciais para 

alcançar o sucesso em momentos de crise associados a desastres ambientais de origem 

antrópica. Demais desdobramentos poderão envolver pesquisas em campo através da 

aplicação do questionários e casos reais de sucesso (ou insucesso) nos processos de 

comunicação, contribuindo na diminuição dos riscos que envolvem comunicação e gestão dos 

stakeholders afetados. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A – Análise dos stakeholders com os graus de influência e interesse no projeto. 
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ANEXO B – Registro dos contatos informações importantes dos stakeholders do projeto. 
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ANEXO C – Métodos de engajamento e priorização dos stakeholders. 

 



53 

 

ANEXO D – Registro dos eventos de comunicação de acordo com os stakeholders. 
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ANEXO E – Matriz de comunicação de acordo com o modelo 6W1H e seu glossário. 
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ANEXO F – Ata e memória das reuniões do projeto e lista dos participantes. 
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ANEXO G – Log de problemas, desempenho do projeto e registro das lições aprendidas. 

 


