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RESUMO 

 

No âmbito de projetos, dentre as áreas de conhecimento apresentadas pelo guia PMBoK é 

discutível a possibilidade de classificarmos estas por grau de importância ou influência no 

resultado do projeto. Diante disto, destacando a área de conhecimento Gerenciamento da 

Comunicação, este estudo objetiva entender como a utilização de boas práticas nesta gerência 

se relaciona com a geração de conhecimento e posterior fonte de informação para tomada de 

decisões dentro dos projetos realizados pela organização. Onde inicialmente é apresentada as 

definições e características das áreas de estudo, a saber: Gerenciamento de Projetos, 

Gerenciamento das Comunicações, Gestão do Conhecimento e Tomada de Decisões. Esta 

fundamentação teórica faz necessária para a interpretação dos resultados e consequentes 

conclusões. Quanto a metodologia empregada utilizou-se dois fatores: a vivência profissional 

dos pesquisadores, diante das dificuldades encontradas no cotidiano para tomada de decisões 

em projetos; e a observância do resultado obtido na pesquisa PMSURVEY.ORG Edição 

2013, realizada pelo PMI (Project Management Institute), na qual 68,1% dos respondentes 

apontam problemas de comunicação como um ofensor do projeto. Diante destas duas 

premissas, a pesquisa realizada com empresas de Tecnologia da Informação (TI), onde por 

meio de questionários respondido por gerentes de projetos buscou-se evidenciar a importância 

do gerenciamento da comunicação para geração de conhecimento, e posteriormente o 

conhecimento utilizado como fator decisivo para o sucesso das decisões tomadas nos projetos. 

Realizada a análise dos resultados, respeitando-se as limitações do universo da pesquisa, 

conclui-se que o correto gerenciamento da comunicação prove apoio na geração de 

conhecimento organizacional e consequentemente subsidia fonte de informação para decisões 

em projetos. Por fim, sugere-se as perspectivas e estudos futuros que são recomendados para 

o presente estudo.  

 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Comunicação em Projetos, 

Gestão do Conhecimento, Processo Decisório. 

  



ABSTRACT 

 

Within projects, between the areas of knowledge presented by the PMBoK Guide, is 

questionable the capability to qualify them by the importance or influence in the outcome of 

the project. Given this, highlighting the Communication Management knowledge area, this 

study have as objective understand how the use of best practice of this management relates 

with the generation of knowledge and later as a source of information for decision making 

within the organization's projects. Initially the definitions and characteristics of the study 

areas are presented: Project Management, Communications Management, Knowledge 

Management and Decision Making. This theoretical foundation is needed for the 

interpretation of the results and subsequent conclusions. Regarding the methodology, we used 

two factors: the professional experience of the researchers, given the difficulties faced daily in 

project's decision-making; and the results obtained by the research PMSURVEY.ORG 

Edition 2013 conducted by PMI (Project Management Institute), in which 68.1% of 

respondents indicate communication problems as an offender for the projects. Given these 

two premisses, the survey was performed with Information Technology (IT) companies, 

where through questionnaires answered by project managers we sought to highlight the 

importance of Communication Management in knowledge generation and also the use of this 

knowledge as a decisive factor of success for decisions taken on projects. With the result 

analysis, considering the limitations in the universe of the survey, is possible to concluded 

that the correct use of Communication Management provides strenghts in generating 

organizational knowledge and consequently acts as a source of information for decisions in 

projects. Finally, it is suggested the prospects and future studies that are recommended for the 

present study. 

 

 

 

Keywords: Project Management, Project Communications Management, Knowledge 

Management, Decision-making. 
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1 INTRODUÇÃO 

Empresas, dos mais diversos mercados, vêm buscando práticas e processos que 

possam auxiliar na excelência da execução de suas atividades, melhorias estas, que possam 

trazer diversos benefícios, como eficiência e eficácia de projetos, mitigação dos riscos em 

projetos, decisões mais assertivas, entre outros diversos ganhos que podem ser obtidos com a 

utilização de processos bem definidos.  

Para auxiliar nesta e em outras questões, disciplinas como a gestão do conhecimento 

e o gerenciamento de projetos vem para contribuir com guias de boas práticas, metodologias, 

técnicas, sistemas de informação, entre outros. Para fins deste trabalho serão abordados 

principalmente estas duas áreas de conhecimento, conceituadas conforme as definições de 

Nonaka e Takeuchi (1997) que descreve a Gestão do Conhecimento como o processo de criar 

continuamente conhecimentos, os disseminar e os perpetuar por toda a organização e do 

Project Management Institute - PMI (2013a) que descreve o Gerenciamento de Projetos como 

a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a 

fim de atender às suas demandas, sendo realizado por meio da integração dos processos de 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. 

Ao longo do referencial teórico, também são descritos os processos do 

gerenciamento das comunicações e processo decisório, que darão o embasamento necessário 

para entendimento do objetivo deste trabalho. 

Este estudo busca o entendimento de como a utilização de boas práticas do 

gerenciamento da comunicação se relaciona com a geração de conhecimento, e assim, auxilia 

nos processos decisórios do projeto em questão. As informações geradas durante os projetos 

podem ainda, auxiliar nas decisões tomadas no nível de programas e portfólios de projetos ou 

até em decisões estratégicas da alta direção da empresa. 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

O tema deste estudo é a Gestão do Conhecimento no Gerenciamento das 

Comunicações de Projetos, mais especificamente na formação de conhecimento para tomada 

de decisões em projetos. Diversos autores tratam estes assuntos de forma isolada: na área de 

gestão de conhecimento autores como NONAKA e TAKEUCHI, 1997 e MCGEE, 1994; no 

gerenciamento de projetos a maioria das abordagens é realizada por instituições como PMI, 

2013a e em Processo decisório, BAZERMAN, 2004; LUECKE, 2009 e OLIVEIRA, 2002. 
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Sendo assim, este trabalho aborda o seguinte problema: A utilização de forma 

adequada das técnicas de gerenciamento da comunicação contribui para formação de 

conhecimento organizacional e decisão em projetos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Este estudo tem o objetivo de identificar como a utilização de boas práticas no 

gerenciamento da comunicação se relaciona com a geração de conhecimento e posterior fonte 

de informação para tomada de decisões dentro dos projetos realizados pela organização. 

Os objetivos específicos foram delimitados nos seguintes pontos: 

a) Identificar a utilização de práticas de gerenciamento da comunicação em projetos; 

b) Identificar a geração de conhecimento por meio da utilização de ferramentas de 

comunicação em projetos; 

c) Verificar a influência do conhecimento adquirido no processo de tomada de 

decisões. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

A justificativa para realização deste trabalho se deu pela observação em estudos de 

benchmark realizados, que apontam à comunicação como uma das principais habilidades mais 

valorizadas no gerenciamento de projetos (PMI, 2013b). Outro item importante foi à visão da 

equipe dentro de suas empresas, onde a falta de comunicação durante a execução dos projetos 

dificulta a tomada de decisões, por esta falta de comunicação não gerar alternativas 

relevantes, ou seja, gerar o conhecimento necessário para os gestores tomarem as decisões 

corretas. 

Para estabelecer o relacionamento entre a comunicação utilizada em projetos e a 

tomada de decisões, este estudo apresenta os conceitos e práticas de projetos, gerenciamento 

da comunicação, gestão do conhecimento e processo decisório, identificando como estas 

técnicas podem gerar conhecimento para a equipe do projeto e seus stakeholders, facilitando a 

tomada de decisões durante a execução do projeto. 

Foi realizada uma pesquisa com empresas de tecnologia da informação – TI, onde 

por meio de questionários respondido por analistas e gerentes de projetos buscou-se 

evidenciar a importância do gerenciamento da comunicação para geração de conhecimento, e 

posteriormente o conhecimento utilizado como fator decisivo para a assertividade das 

decisões tomadas nos projetos. 
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Sendo assim, de forma prática, este trabalho se justifica pela contribuição para que 

gestores de projetos saibam identificar como as atividades de gerenciamento das 

comunicações podem contribuir nos processos decisórios dentro de seus projetos. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este capítulo tem o objetivo de revisar a literatura, obtendo embasamento teórico e as 

definições necessárias para o entendimento dos assuntos abordados neste trabalho, sendo 

composto por quatro tópicos principais. O primeiro aborda o gerenciamento de projetos, seus 

processos e áreas de conhecimento segundo o PMI (2013a). O segundo apresenta o conceito 

de comunicação e a abordagem do gerenciamento das comunicações em projetos, segundo o 

PMI (2013a). O terceiro exibe os conceitos de gestão do conhecimento. Por fim, o quarto 

apresenta as definições e etapas do processo decisório. 

Abaixo segue a estrutura utilizada para este trabalho, com sua relação de capítulos, 

assim como os respectivos conteúdos: 

a) Capítulo 1 (Introdução): Descrição do tema do trabalho, seus objetivos, motivação 

e a sua delimitação; 

b) Capítulo 2 (Gerenciamento de Projetos): Exposição da base conceitual a respeito 

do gerenciamento de projetos que fundamenta a pesquisa; 

c) Capitulo 3 (Gerenciamento das Comunicações): Exposição da base conceitual a 

respeito de gerenciamento das comunicações que fundamenta a pesquisa; 

d) Capitulo 4 (Gestão do Conhecimento): Exposição da base conceitual a respeito da 

gestão do conhecimento que fundamenta a pesquisa; 

e) Capitulo 5 (Processo Decisório): Exposição da base conceitual a respeito do 

processo decisório que fundamenta a pesquisa; 

f) Capitulo 6 (Metodologia): Descrição da metodologia de pesquisa adotada, 

procedimentos para coleta de dados e a limitação do método; 

g) Capitulo 7 (Apresentação dos Resultados): Apresentação dos resultados obtidos 

com a pesquisa de campo; 

h) Capitulo 8 (Análise dos Resultados): Análise dos resultados obtidos com a 

pesquisa; 

i) Capitulo 9 (Recomendações e Conclusões): Apresentação das conclusões, 

destacando as limitações do estudo e as oportunidades para pesquisas futuras; 

j) Capitulo 10 (Referencias Bibliográficas).  
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Projeto é um esforço desempenhado para atingir um resultado, produto ou serviço, 

possuindo um início e término definidos, sendo assim um esforço temporário. A conclusão é 

atingida quando os objetivos tiverem sido alcançados, ao concluir que estes não serão 

alcançados ou até mesmo quando o projeto não for mais necessário (PMI, 2013a). 

Vargas conceitua projeto como: 

[...] projeto é um conjunto de ações, executado de maneira coordenada por uma 

organização transitória, ao qual são alocados os insumos necessários para, em um 

dado prazo, alcançar o objetivo determinado. O conceito de organização transitória 

está diretamente relacionado a um esquema organizacional particular e temporário 

que somente existe para tornar o trabalho com projetos mais eficiente e intuitivo por 

parte da organização. Vargas (2005, p. 8). 

As definições mostram que o projeto é temporário, ou seja, possui um final bem 

definido e ao fim vai gerar um produto, serviço ou resultado que será exclusivo. De acordo o 

PMI (2013a), o resultado deste esforço pode criar um produto final ou um componente que 

fará parte de outro produto, a capacidade de realizar um novo serviço ou um resultado como 

um documento referente a um projeto de pesquisa. Independente de qual seja a saída ou 

resultado do projeto, este vai estar associado a uma ou mais metas do planejamento 

estratégico da organização. Para Almeida (2011, p. 5): “Projetos são importantes meios 

estratégicos para transformarmos uma visão ou uma ideia em resultados concretos para as 

empresas”. 

Para fins deste estudo, vamos adotar os conceitos, práticas e processos de 

gerenciamento de projetos definidos pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, do inglês 

Project Management Institute – PMI (2013a). O PMI é uma das maiores associações para 

profissionais de gerenciamento de projetos, oferecendo padrões, formação de profissionais e 

certificações, além da realização de pesquisas diversas na área de projetos.  

Ainda segundo o PMI (2013a) os projetos são utilizados para que a empresa atinja os 

seus objetivos estratégicos, que podem estar relacionados a uma demanda de mercado, o 

aproveitamento de uma oportunidade, a solicitação de um cliente, a necessidade de avanço 

tecnológico ou a um requisito legal. 
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2.1 PORTFÓLIO, PROGRAMAS E PROJETOS 

Nas organizações que possuem maior maturidade em gerenciamento de projetos, os 

projetos estão presentes em um ambiente mais amplo, envolvendo o gerenciamento de 

portfólios e programas (PMI, 2013a). Para o melhor entendimento de como estas gerências se 

relacionam, é preciso conhecer a conceituação de portfólio e programas. 

Segundo o PMI, a definição de portfólio é: 

[...] um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos, agrupados para 

facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atingir os objetivos de 

negócios estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem não ser 

necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados (PMI, 2013a, p. 9). 

Já a definição de programa:  

[...] um grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado para a 

obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem 

gerenciados individualmente. Os programas podem incluir elementos de trabalho 

relacionado fora do escopo de projetos distintos no programa. Um projeto pode ou 

não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos (PMI, 

2013a, p. 9). 

Assim, de acordo com o PMI, para que o gerenciamento dos diversos projetos ocorra 

de maneira eficaz e eficiente é imprescindível uma boa comunicação entre as gerências de 

portfólio, programa e projeto. 

 

2.2 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Para o PMI (2013a), um processo é o conjunto de atividades e ações inter-

relacionadas e realizadas a fim de criar um produto pré-especificado, serviço ou resultado, 

sendo cada processo, caracterizado por suas entradas, ferramentas, técnicas e saídas 

resultantes. 

O PMI (2013a) organiza os processos de gerenciamento de projetos em cinco grupos, 

conforme visto na Figura 1, sendo: processos de iniciação; processos de planejamento; 

processos de execução; processos de monitoramento e controle; e processos de encerramento. 

Esta organização é feita de acordo com a integração entre os processos, suas interações e 

objetivos. 
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Figura 1 – Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013ª) 

 

O PMI identifica 47 (quarenta e sete) processos para o gerenciamento de projetos, os 

quais são agrupados em áreas de conhecimento de acordo com características em comum 

(PMI, 2013ª). Ainda de acordo com o PMI (2013ª) as 10 (dez) áreas de conhecimento são as 

seguintes: Gerenciamento da Integração, Gerenciamento do Escopo, Gerenciamento do 

Tempo, Gerenciamento de Custos, Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento de Recursos 

Humanos, Gerenciamento das Comunicações, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de 

Aquisições e Gerenciamento de Stakeholders, Na Figura 2, pode ser vista a relação dos 

grupos de processos com as áreas de conhecimento e os processos existentes. 
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Figura 2 – Grupo de Processos e Áreas de Conhecimento. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013a) 
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3 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Para descrever os processos de gerenciamento das comunicações, primeiramente é 

necessário entender mais sobre comunicação, a palavra comunicação tem origem latina 

(comunicare) e significa “ação de partilhar, de dividir”. De acordo com Mendes (1999), a 

comunicação expressa o ato de trocar informações, tornar comum, partilhar experiências, 

ideias e valores por meio de gestos, palavras, figuras, imagens, símbolos, entre outros. 

No âmbito de projetos, o gerenciamento das comunicações baseia-se em processos 

visando garantir a administração das informações de forma consistente, bem como promover 

a ligação destas informações com as partes interessadas. Diante disto o gerente de projetos 

deve buscar uma comunicação eficaz entre os envolvidos, apoiar a solução de problemas e 

facilitar a tomada de decisões, pois a comunicação eficaz entre as partes interessadas de um 

projeto aliada a administração de informações potencializam a conclusão com sucesso dos 

projetos. (CANDIDO, 2012). 

Terribili (2011) destaca que a comunicação em projetos engloba muito mais que a 

habilidade de comunicação do gerente de projeto, mas, sobretudo o que tange um plano de 

comunicação como periodicidade, público-alvo, meio de comunicação entre outros. 

De acordo com o PMI (2013a), o gerenciamento das comunicações em projetos, 

inclui os processos necessários para assegurar a coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação, gestão, controle, monitoramento e disposição final das informações do projeto 

de maneira oportuna e apropriada. A Figura 3 apresenta uma visão geral dos processos que 

compõem o gerenciamento das comunicações. 

 

Figura 3 – Processos do gerenciamento das comunicações. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013a) 
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Ainda segundo o PMI (2013a), as atividades de comunicação envolvidas nestes 

processos podem, em muitas vezes, ter dimensões potenciais que devem ser consideradas: 

a) Interna (equipe do projeto) e externa (clientes, fornecedores, outros projetos, 

organizações, o público) ao projeto; 

b) formal (relatórios, atas) e informal (e-mails, memorandos, discussões); 

c) vertical (para cima e para baixo na organização) e horizontal (com os pares); 

d) oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial (fora das comunicações 

recordes); e 

e) escrita e oral e verbal (inflexões de voz) e não-verbal (linguagem corporal). 

 

Conforme Chaves et. al. (2010) o gerente do projeto é o responsável por distribuir as 

informações para todos os envolvidos no tempo certo e de maneira eficaz. Também fica sob 

sua responsabilidade a tarefa de agendar reuniões para antecipar possíveis riscos e também 

coordenar a evolução do projeto e serem respeitadas as entregas no tempo certo conforme o 

programado para atender as expectativas do patrocinador/cliente dentro do orçamento e prazo 

estabelecidos e com os padrões de qualidade definidos no plano de qualidade. 

 

3.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Segundo o PMI (2013a), o processo Planejar o Gerenciamento das Comunicações é 

responsável por desenvolver um adequado plano de comunicações, baseado nas necessidades 

e requisitos de informação das partes interessadas, e ativos organizacionais disponíveis. As 

Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas do processo Gerenciar as Comunicações são 

apresentadas na Figura 4. 

 

Figura 4 – Planejar o gerenciamento da comunicação: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013a) 
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Dê acordo com Candido (2012), todo o processo de comunicação que tange o projeto 

tem formalizado no Plano de Gerenciamento das Comunicações seu desdobramento, devendo 

especificar: 

a) as informações mais relevantes, assim como os interessados nelas e os 

responsáveis pelo fornecimentos destas; 

b) as ferramentas de comunicação a serem adotadas; 

c) diretrizes e a periodicidade para as reuniões do projeto; 

d) cronograma da disponibilidade das informações. 

Uma estrutura mínima para um bom plano de comunicação é composta pelos 

seguintes tópicos (CHAVES et al., 2010): 

a) método apropriado de comunicar cada mensagem; 

b) partes interessadas (alvos); 

c) responsável pela realização da comunicação; 

d) esquematização de tempo da comunicação; 

e) mensagens customizadas. 

Em suma, um dos fatores principais para o sucesso de um projeto consiste em 

identificar as informações necessárias e disponibilizá-las da forma mais adequada 

(CANDIDO, 2012). 

No planejamento das comunicações o gerente de projetos deve levantar todas as 

necessidades de informações dos envolvidos e validar o plano com os mesmos conforme as 

necessidades de cada integrante no detalhamento das informações (Chaves et al., 2010) 

Ainda conforme Chaves et al. (2010) são fatores de vital importância para o sucesso 

do projeto, determinar os meios adequados de comunicação para atender as necessidades dos 

stakeholders (intervenientes). Projetos com falta de planejamento de comunicação ou mal 

planejados podem causar problemas como atraso das informações ocasionando atrasos nas 

entregas ou ate mesmo falta de integração dos envolvidos o que pode gerar custos em 

retrabalhos e problemas com qualidade no aceite das entregas. 

Segundo Chaves et al. (2010) o plano de comunicação tem como objetivo atender os 

seguintes propósitos: 

a) fazer as informações chegarem às partes interessadas nos prazos estabelecidos. 

b) identificar e analisar potenciais problemas por meio de reportes sólidos na busca 

de solução; 
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c) gerar o senso de urgência na equipe buscando a melhor integração buscando 

melhorar e facilitar o trabalho em equipe com a cooperação e colaboração de 

todos os envolvidos; 

d) desenvolver processos de reportes e feedback nos conflitos dos integrantes do 

projeto; 

e) prestar suporte a tomada de decisão facilitando as mudanças e controle das 

mesmas. 

Conforme Chaves et al. (2010) o plano de gerenciamento de comunicação pode 

variar de acordo com o tamanho e complexidade de cada projeto, mas independente disso 

devem ser seguidos alguns quesitos básicos: 

a) propósito – atender os propósitos sejam eles formal ou informal; 

b) métodos – os mecanismos e formatos para comunicar os envolvidos conforme o 

grau de integração no projeto; 

c) frequência – a frequência com que será disponibilizada as atividades de 

comunicação. 

 

3.2 GERENCIAR AS COMUNICAÇÕES 

O processo Gerenciar as Comunicações trata da criação, coleta, distribuição, 

armazenamento, recuperação, e a disposição final das informações do projeto de acordo com 

o plano de gerenciamento das comunicações. O objetivo deste processo é permitir um fluxo 

de comunicação eficiente e eficaz entre as partes interessadas do projeto (PMI, 2013a).  

As Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas do processo Gerenciar as 

Comunicações são apresentadas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Gerenciar as comunicações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013a) 
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3.3 CONTROLAR AS COMUNICAÇÕES 

O processo Controlar as Comunicações pertence ao grupo de processos 

Monitoramento e Controle. Ainda segundo o PMBoK, como atribuição deste processo, deve 

ao longo do ciclo de vida do projeto, garantir que as necessidades de informação dos 

participantes do projeto sejam atendidas (PMI, 2013a).  

Como maior benefício deste processo, entende-se a garantia de um fluxo de 

informação ideal entre todos os participantes da comunicação, no momento em que se fizer 

necessário. Os insumos, ferramentas e técnicas e saídas deste processo estão representados na 

Figura 6. 

 

Figura 6 – Controlar as comunicações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2013a) 

 

3.4 IMPACTO DAS COMUNICAÇÕES 

Problemas de comunicação em projetos são apontados como um dos principais 

causadores de impactos negativos na execução de projetos, a afirmativa anterior é corroborada 

pela Figura 7 em que, por meio dos resultados da pesquisa PMSURVEY.ORG 2013 Edition, 

considerando apenas os resultados de âmbito nacional, nos mostra que dentre os 

entrevistados, 68,1% apontam problemas de comunicação como um ofensor do projeto. 

 



26 

 
Figura 7 – Problemas mais frequentes em projetos. 

 

Fonte: PMI, 2013b 

 

De forma geral, é de praxe que o Plano de Gerenciamento das Comunicações do 

Projeto leve em conta apenas as questões relacionadas à frequência das comunicações, o nível 

de informação adequada em cada comunicação e a forma de coleta, distribuição e 

armazenamento das informações do projeto (DOW, 2008).  

Segundo a literatura, para minimizar estes problemas é importante contar com a 

figura do gerente de projetos, organizando e definindo no Plano de Gerenciamento das 

Comunicações a forma com que toda a informação será tratada e disseminada entre as partes 

interessadas do projeto. 
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4 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Para obter um melhor entendimento sobre gestão do conhecimento, é necessário 

entender a diferença entre informação e conhecimento Nonaka e Takeuchi relata esta 

diferença com base em três observações: 

O conhecimento, ao contrário da informação, diz respeito a crenças e compromissos. 

O conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva ou intenção específica. 

Segunda, o conhecimento, ao contrário da informação, está relacionado à ação. É 

sempre o conhecimento “com algum fim”. E terceira, o conhecimento, como a 

informação, diz respeito ao significado. É específico ao contexto relacional (Nonaka 

e Takeuchi, 1997, p. 63). 

No texto acima, o autor procura mostrar que o conhecimento é muitas vezes 

erroneamente confundido com informação. A ilustração da conceituação anterior pode ser 

exemplificada com a teoria da conversão do conhecimento, mais especificamente com o modo 

conhecido como internalização, onde o conhecimento explícito, ou seja, a informação é 

convertida em conhecimento tácito (conhecimento adquirido pelo individuo que forma a base 

do conhecimento individual – know how). 

McGee complementa ainda dizendo que: 

A informação é dinâmica, capaz de criar grande valor, e é o elemento que mantém as 

organizações unificadas. A Tecnologia da Informação pode ser um fator importante 

no aperfeiçoamento do uso da informação, mas facilmente poderá se transformar em 

um “peso morto”, inútil, sem a informação e os seres humanos usuários (McGEE, 

1994, p.5). 

Existem duas grandes tradições na filosofia ocidental, quanto a definição de 

conhecimento, conforme Nonaka e Takeuchi (1997) onde o Racionalismo sustenta que o 

verdadeiro conhecimento não é resultado da experiência sensorial, mas sim de um processo 

mental ideal, onde é possível citar a Matemática como produto desta linha de pensamento. Já 

a outra linha, o Empirismo afirma não existir conhecimento a priori e que apenas através da 

experiência sensorial é possível constituir conhecimento. Podemos citar a ciência 

experimental como exemplo desta outra tradição filosófica. 

É praticamente impossível tratarmos da geração do conhecimento sem antes termos 

claros os conceitos de conhecimento tácito e conhecimento explicito. Estas duas formas de 
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conhecimento fazem parte da base do conceito de conhecimento e é definido por Nonaka e 

Takeuchi (1997) como sendo o conhecimento tácito de cunho “pessoal, específico ao contexto 

e, assim, difícil de ser formulado e comunicado” Ainda, o mesmo nos escreve que “o 

conhecimento explícito ou codificado refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem 

formal e sistemática”. 

Dadas às definições dos dois tipos de conhecimentos, a Figura 8 nos serve como 

auxilio no entendimento das formas como o conhecimento é transformado (ou convertido) 

dentro de uma organização. 

 

Figura 8 – Quatro modos de conversão do conhecimento. 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69) 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) descreve cada um dos quatro modos de conversão: a 

socialização se refere à transformação do conhecimento tácito no conhecimento tácito 

propriamente dito. Trata-se de uma das formas mais elementares da conversão do 

conhecimento e é caraterizada pela troca de informação e experiências entre indivíduos 

envolvidos em um mesmo objetivo ou fim. A forma mais simples de se exemplificar esta 

socialização do conhecimento é a relação existente entre um aprendiz e seu mestre. Grande 

parte do aprendizado se dá de forma tácita, o que inclui até mesmo processos de comunicação 

não verbal. 

O segundo modo de conversão da teoria de Nonaka e Takeuchi (1997), a 

externalização, é a transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito. É nesta 

conversão do conhecimento que o conhecimento tácito individual ou gerado através da 

socialização do conhecimento é transformado em teorias, conceitos, processos, manuais, 

processos, etc.  

Na Combinação ocorre a combinação de diversas fontes e informações de 

conhecimento no formato explícito, levadas pela necessidade de se elevar o nível de 
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conhecimento individual ou organizacional. No âmbito organizacional, a combinação destas 

informações frequentemente resulta em melhorias dos processos internos, auxilia na evolução 

do planejamento estratégico, eleva o nível de competitividade e fomenta o crescimento do 

individuo como parte da organização como um todo. 

A internalização pode ser vista, de forma geral, como sendo o oposto do processo de 

externalização do conhecimento. Neste modo de conversão, o conhecimento explícito 

absorvido pelo indivíduo serve de fonte de enriquecimento e ampliação do seu conhecimento 

tácito. Com relação à internalização, temos que: 

É intimamente relacionada ao “aprender fazendo”. Quando são internalizadas nas 

bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de modelos mentais ou 

know-how técnico compartilhado, as experiências através da socialização, 

externalização e combinação tornam-se ativos valiosos (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997, p.77). 

A criação do Conhecimento Organizacional, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), se 

dá por meio de iterações diretas entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, 

através dos modos de conversão do conhecimento anteriormente apresentados. Em um 

processo sequencial e cíclico, os modos de conversão dão origem ao processo de evolução 

continua do conhecimento organizacional, comumente apresentado através do conceito de 

Espiral do Conhecimento, conforme demonstrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Espiral do conhecimento. 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997 p.80) 

 

Com a apresentação da Espiral do Conhecimento percebe-se como é dada a criação 

do conhecimento organizacional que, segundo Nonaka e Takeuchi (1997) é formada por um 

processo de cinco fases: compartilhamento do conhecimento tácito; criação de conceitos; 
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justificação dos conceitos; construção de um arquétipo; e difusão interativa do conhecimento. 

Estas cinco fases são melhores visualizadas através da Figura 10. 

 

Figura 10 – Processo de criação do conhecimento. 

 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96) 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) descreve que, no primeiro momento, a criação do 

conhecimento é iniciada e incentivada nos indivíduos envolvidos no projeto. A iteração destes 

indivíduos se dá através da socialização do conhecimento de forma tácita. Como a gestão do 

conhecimento na forma tácita é de extrema complexidade, em um segundo momento o 

conhecimento é convertida em conhecimento explícito através da elaboração de conceitos. 

De posse dos conceitos, é necessário defender as ideias através de justificativas 

plausíveis que a viabilizem as tornando úteis para a organização. O quarto passo é a 

construção de um protótipo da ideia (arquétipo), seja ela um produto tanto quanto um serviço, 

dando uma maior tangibilidade da ideia previamente defendida. 

Por fim, Nonaka e Takeuchi (1997) apresenta que a última fase destina-se à difusão 

do conhecimento gerado, seja internamente na organização ou externamente, entre 

organizações. É importante salientar que, embora dividido em fases para uma melhor 

compreensão, a criação do conhecimento é um processo continuo, sendo repetido durante toda 

a existência da empresa a fim de se garantir a manutenção e o crescimento do ativo de 

conhecimentos da mesma. 
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5 PROCESSO DECISÓRIO 

As organizações estão inseridas em um cenário cada vez mais competitivo e 

globalizado, onde sofrem inúmeras influências  das mudanças constantes que nele acontecem. 

Em vista disto, faz-se necessário constante alerta e investigação por parte do tomador de 

decisão, pois as atividades se tornam mais complexas, exigindo uma tomada de decisão mais 

estruturada ou de uma forma mais pragmática (MORITIZ e PEREIRA, 2006). 

De acordo com Chiavenato (2006), o nascimento da Teoria das Decisões se deu com 

Herbert Simon, utilizada como base em sua explicação do comportamento humano nas 

organizações, concebendo a organização como um sistema de decisões, onde todas as pessoas, 

indiferente de área de atuação e nível hierárquico, tomam decisões continuamente. 

De uma forma geral, a tomada de decisão é a conversão das informações analisadas 

em ações (OLIVEIRA, 2002). Sendo a decisão propriamente dita, um julgamento, ou seja, 

uma escolha entre várias alternativas (BAZERMAN, 2004). De acordo com Pereira e Fonseca 

(1997), a decisão é um processo sistêmico, paradoxal e contextual, não podendo ser analisada 

separadamente das circunstâncias que a envolvem. O conhecimento das características, dos 

paradoxos e desafios da sociedade é essencial à compreensão dos processos decisórios. 

Segundo Simon (1963), considerado o pai do processo decisório, a decisão é um 

processo de análise e escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que a 

pessoa deverá seguir. Acerca de processo decisório, Eisenhardt e Zbaracki (1992) apontam 

uma divisão entre as visões racionalista, política e garbage can, ou seja, a situação em que os 

tomadores de decisão se comportam de forma contrária à descrita na literatura sobre o tema. 

Tais perspectivas buscam compreender o comportamento do tomador de decisão a partir de 

perspectivas diferentes (RAMOS; TAKAHASHI; ROGLIO, 2013). Para fins deste trabalho, 

será discutido apenas na perspectiva racional. 

Na perspectiva racional a decisão é tomada por meio de um processo de construção 

de opções em que se calculam os níveis de riscos e se escolhe a melhor solução (LÖBLER, 

2005). De acordo com Bazerman (2004), o modelo baseia-se em “um conjunto de premissas 

que determinam como deve ser tomada uma decisão e não como é tomada a decisão”. 

Segundo Motta e Vasconcelos (2002) a decisão sob a perspectiva da racionalidade é 

baseada no pressuposto de que o fluxo de produção e análise de informações "ocorrerá num 

processo sequencial em que os participantes contribuirão eficientemente e 

desinteressadamente para o melhor desempenho organizacional". 
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Para entender as influências no momento da decisão, Simon (1972) apontou que há 

limitações inerentes a ela. O autor propôs uma teoria da racionalidade limitada, isto é, o ser 

humano possui limitações para a tomada de decisão, seu julgamento fica restringido pela sua 

racionalidade. Ou seja, ele toma as decisões mais racionais possíveis, sobre condições de 

informações e capacidades limitadas. 

No processo de decisão racional, Bazerman (2004) apresenta que os tomadores de 

decisão seguem seis etapas de um modo totalmente racional. Os decisores: I) definem o 

problema; II) identificam todos os critérios; III) ponderam todos os critérios sob sua 

preferência; IV) identificam todas alternativas relevantes; V) classificam cada alternativa 

segundo cada critério; 6) identifique a solução ótima. O autor ainda relata que: 

[...] os tomadores de decisão definem o problema perfeitamente, identificam todos 

os critérios, ponderam todos os critérios segundo suas preferencias, conhecem todas 

as alternativas relevantes, avaliam cada alternativa com base em cada critério e 

calculam as alternativas com precisão e escolhem a de maior valor percebido 

(BAZERMAN, 2004; p. 6). 

No entanto, diferentes pesquisadores especificam etapas diferentes. Por exemplo, 

Hammond, Keeney e Raiffa (1999) sugerem oito fases: 1) desenvolver o problema certo, 2) 

especificar seus objetivos, 3) criar alternativas imaginativas, 4) entender as consequências, 5) 

lutar por todas as suas trocas, 7) pensar muito sobre sua tolerância ao risco e 8) considerar 

decisões interligadas. Já Bethlem (1987) apresentam um modelo genérico composto de quatro 

etapas: I) tomar a decisão de decidir, II) definir o que se vai decidir, III) formular as 

alternativas e IV) escolher a alternativa que julgar mais adequada. 

Para Luecke (2009), o processo decisório é lógico e segue cinco passos conforme 

visto na Figura 11. O processo deve começar com a definição clara dos objetivos da decisão, 

este ponto é de extrema importância, pois a finalidade da tomada de decisões é estabelecer 

objetivos significativos. 
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Figura 11 – O processo decisório. 

 

Fonte: Adaptado de LUECKE (2009, p. 19). 

 

No entanto, apesar da estrutura restringida pela racionalidade considerar que os 

indivíduos tentam tomar decisões racionais, estas são feitas com certas limitações.  Para 

Bazerman (2004) muitas vezes faltam, para a tomada de decisão, informações importantes 

referentes à resolução do problema, aos critérios relevantes e assim por diante. 

Neste sentido, Luecke (2009) relata que participação de pessoas certas é de extrema 

importância para criação de um contexto favorável para boas decisões. No ambiente de 

projetos estas pessoas são chamadas de stakeholders (intervenientes), ou seja, as partes 

interessadas no projeto. Para a criação deste contexto de sucesso é necessário envolver 

pessoas com autoridade necessária para fazer valer a decisão, pessoas diretamente afetadas 

pela decisão, especialistas na questão a ser decidida, pessoas oponentes a decisão sugerida e 

pessoas proponentes a decisão sugerida.  

Além do contexto, Luecke (2009) também indica que o tomador de decisão precisa 

identificar um conjunto de boas alternativas, pois sem elas não há decisão a ser tomada. Para 

tanto, a técnica de brainstorming (técnica de dinâmica de grupo onde os participantes são 

estimulados a apresentarem suas idéias utilizando a criatividade, sem serem julgados por isso) 

pode ser bastante útil para a geração destas alternativas. Porém, segundo o autor, para que esta 

técnica seja aplicada com sucesso é preciso reunir pessoas criativas e com diferentes pontos 

de vistas. Em um ambiente de projetos, cabe ao gerente conduzir estes conflitos a uma direção 

produtiva. Cabe aqui ressaltar que essas pessoas tenham liberdade para propor as alternativas 

que lhes vêm à mente. 

O processo de tomada de decisão é a conversão das informações em ações, isto é, 

toda decisão é uma ação realizada com base na análise de informações (OLIVEIRA, 2002). A 

decisão acertada é, portanto, o fator mais importante do processo decisório, e deve ser 

Objetivo da Decisão 

Estabelecer um 

Contextualizar a questão 

Gerar alternativas 

Avaliar as alternativas 

Escolher a melhor alternativa 
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embasada pela análise e uso adequado da informação. Neste sentido, identificar a qualidade 

da informação e compreender como os agentes de decisão utilizam as informações é de 

extrema importância. 

 

5.1 A INFORMAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO 

Inicialmente o conceito de informação era definido como o resultado da análise de 

dados, conforme Laudon e Laudon (1996, apud ABIB, 2010). Outra definição é apresentada 

por Masuda (1982, p. 74), que determina: “a informação é uma relação situacional, observada 

entre sujeito e objeto, que torna possível a seleção da ação pela qual o próprio sujeito pode 

atingir alguma espécie de valor de uso”. 

Conquanto, Löbler (2005) e Robbins e Dezenzo (2004) fazem um alerta quanto à 

qualidade das informações coletadas na prática de tomadas de decisões. Os autores ainda 

dizem:  

“a maioria de nós toma decisões com base em informações incompletas. Por quê? 

Quando enfrentamos problemas complexos, respondemos (a maioria) reduzindo o 

problema a algo que possamos entender. Muitas vezes, as pessoas têm habilidades 

limitadas em processar e assimilar grandes quantidades de informação para chegar a 

uma solução ótima. Como resultado, elas ‘satisfacientizam’, ou seja, buscam 

soluções que sejam satisfatórias e suficientes – ou simplesmente boas o suficiente” 

(ROBBINS e DEZENZO, 2004, p. 83). 

Neste sentido, a Figura 12 apresenta a interação da informação com o processo 

decisório.  
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Figura 12 – Interação da informação com o processo decisório. 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002; p. 41) 

 

Conforme visualizado na Figura 12, a interligação entre a informação relevante e as 

tomadas de decisão nas organizações, sendo que a informação possui grande importância ao 

subsidiar o processo decisório. Assim, a informação pode ser reconhecida como um dos 

principais patrimônios da organização, sendo o dado trabalhado que permite ao gestor a 

tomada de decisões (OLIVEIRA, 2002). Possuindo valor agregado, a informação constitui-se 

em importante ferramenta de suporte às decisões tomadas, tanto no âmbito de projetos, quanto 

da organização. 
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6 METODOLOGIA 

Este tópico apresenta a metodologia utilizada na elaboração deste trabalho, ou seja, a 

linha de raciocínio adotada durante o processo de pesquisa. O roteiro básico deste trabalho 

seguiu esta sequencia: definição do tema abordado pelo trabalho, definição da problemática, 

revisão da literatura, pesquisa de campo, análise e interpretação dos dados obtidos e 

conclusões. Esta sequência pode ser observada na Figura 13. 

 

Figura 13 – Roteiro do trabalho. 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

Para a definição do tema foram considerados dois fatores: a experiência profissional 

dos pesquisadores, que encontram dificuldades em momentos de tomada de decisão no 

projeto pela falta de informação; e pela observação do resultado obtido na pesquisa 

PMSURVEY.ORG 2013 Edition, realizada pelo PMI (2013b), na qual 68,1% dos 

respondentes apontam problemas de comunicação como um problema para o projeto. 

Com base nos conceitos nos considerações mencionadas, especificou-se o problema 

deste estudo: a utilização de forma adequada das técnicas de gerenciamento da comunicação 

contribui para formação de conhecimento organizacional e decisão em projetos? Para 

formulação deste problema foram levados em consideração sua relevância e exequibilidade. 

Após a definição do tema e problema de pesquisa, foram levantadas diversas fontes 

bibliográficas com o objetivo de embasar teoricamente a pesquisa. A pesquisa abrangeu os 

seguintes assuntos: a) gerenciamento de projetos; b) gerenciamento da comunicação em 

projetos; c) gestão do conhecimento; e d) processo decisório. 

Foi realizada uma pesquisa de campo para responder o problema de pesquisa, cujos 

procedimentos adotados serão detalhados na seção subsequente. A análise dos dados desta 
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pesquisa foi realizada considerando os pontos que apresentavam mais relevância ao estudo, a 

fim de atingir os objetivos estipulados. Os resultados obtidos permitiu chegar às conclusões 

que serão relatadas ao leitor no último capítulo deste trabalho. 

 

6.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 48) apresentam o significado da pesquisa 

cientifica como: 

[...] uma atividade humana, cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, 

fornecendo respostas às questões significativas para a compreensão da natureza. 

Para essa tarefa, o pesquisador utiliza o conhecimento anterior acumulado e 

manipula cuidadosamente os diferentes métodos e técnicas para obter resultado 

pertinente às suas indagações. 

Neste trabalho buscou-se conhecer aspectos a respeito do gerenciamento de projetos, 

gerenciamento da comunicação em projetos, gestão do conhecimento e processo decisório, 

além de observar como estes interagem. Para tanto, escolheu-se realizar uma análise 

quantitativa, por meio de uma survey. 

A pesquisa pode ser classificada, segundo Prodanov e Freitas (2013), quanto à sua 

natureza, aos seus objetivos e aos procedimentos, conforme apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Tipos de pesquisa científica. 

 

Fonte: Prodanov e Freitas (2013, p. 51). 



38 

 

 

Este estudo trata-se, quanto a sua natureza, de uma pesquisa aplicada, por gerar 

apenas conhecimento e não solucionar a problemática proposta através da implementação de 

procedimentos ou processos. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51) a pesquisa básica 

“objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista. Envolve verdades e interesses universais”. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, está é classificada como descritiva. Para Prodanov 

e Freitas (2013, p. 52), este tipo de pesquisa apresenta as seguintes características: 

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem 

interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um fato 

ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros fatos. Assim, 

para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam 

a entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação. 

Quanto aos procedimentos, ou seja, a forma como os dados foram obtidos para 

elaboração da pesquisa, esta pode ser classificada como uma pesquisa de levantamento 

(survey). Para Prodanov e Freitas (2013, p. 57), este tipo de pesquisa ocorre quando: 

[...] envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejamos 

conhecer através de algum tipo de questionário. Em geral, procedemos à solicitação 

de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 

para, em seguida, mediante análise quantitativa, obtermos as conclusões 

correspondentes aos dados coletados. 

Para Pinsonneault e Kraemer (1993) a pesquisa de levantamento (survey) pode ser 

descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, identificado como representante de uma população-alvo, por 

meio de instrumento de pesquisa, que normalmente é um questionário. De acordo com Fink 

(1995), a pesquisa de levantamento é apropriada como método de pesquisa quando: 

a) deseja-se responder questões do tipo “o quê”, “por que”, “como” e “quanto”; 

b) não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e 

independentes; 

c) o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; 

d) o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. 
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As principais vantagens dos levantamentos, para Prodanov e Freitas (2013, p. 58), 

são: ”conhecimento direto da realidade; economia e rapidez; quantificação”. 

De acordo com Gonçalves e Meirelles (2004) o método survey pode ser classificado 

de duas formas quanto ao número de momento em que os dados são coletados, transversal, 

quando necessita mensurar um fenômeno instantâneo, ou longitudinal quando o levantamento 

ocorre através de vários levantamentos ao longo do tempo. Neste trabalho foi utilizado o 

método survey transversal único, onde o levantamento de informações foi realizado de uma 

única vez. 

Quanto a forma de abordagem do problema, esta pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 69), esta “considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las”. 

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 70), esta forma de abordagem é utilizada em: 

[...] vários tipos de pesquisas, inclusive nas descritivas, principalmente quando 

buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos e também pela facilidade de poder 

descrever a complexidade de determinada hipótese ou de um problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de 

mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em 

maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou das atitudes dos indivíduos. 

 

6.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

Para que não fosse utilizado um universo de pesquisa extremamente amplo, o que 

impossibilitaria a pesquisa pelo curto espaço de tempo, foi definido como unidade de análise 

as empresas de TI com escritórios sediados no município de Curitiba, no Estado do Paraná. 

Segundo Creswell (2010), o estabelecimento dos limites do estudo auxilia o pesquisador a 

entender o problema de pesquisa. 

Prodanov e Freitas (2013, p. 48) definem amostra da pesquisa como sendo: 

[...] parte da população ou do universo, selecionada de acordo com uma regra ou um 

plano. Refere-se ao subconjunto do universo ou da população, por meio do qual 
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estabelecemos ou estimamos as características desse universo ou dessa população. A 

amostra pode ser probabilística e não probabilística. 

Para este trabalho selecionou uma amostra não probabilística por conveniência, 

composta de gerentes de projetos, analistas de projetos. Segundo Hair et al. (2005) a amostra 

por conveniência caracteriza-se quando o pesquisador opta pela seleção de elementos de 

amostra que estejam mais disponíveis e que podem fornecer as informações necessárias, 

permitindo que o pesquisador levante um elevado número de respostas rapidamente e a um 

custo baixo. 

 

6.3 TIPOS E COLETA DE DADOS 

Nesta pesquisa os dados são caracterizados como primários, sendo coletados pelos 

próprios pesquisadores por meio de um questionário eletrônico. Taylor (2000) aponta as 

seguintes vantagens da utilização dos levantamentos (surveys) pela Internet, sobre outros 

métodos conhecidos: a) redução dos custos de obtenção dos dados; b) respostas mais rápidas; 

c) possibilidade de trabalhar com amostras grandes; e d) possibilidade de utilização de 

imagens, sons e hipertexto na elaboração dos questionários. 

A coleta dos dados foi realizada no mês de janeiro de 2014. O questionário foi 

enviado para 56 pessoas, das quais, 22 retornaram, representando 39,29% do total. 

Para envio do questionário, foi elaborada uma lista de distribuição com os possíveis 

pesquisados que se enquadraram na amostra selecionada, por questões de sigilo esta lista não 

será divulgada neste trabalho. Também foi solicitada, aos mesmos, a indicação de possíveis 

participantes, tal solicitação visou aumentar a amostra desta pesquisa. Esta solicitação ocorreu 

uma semana antes do envio dos e-mails solicitando o preenchimento do formulário, ou seja, o 

inicio da pesquisa. 

Foram enviados três e-mails para a lista de distribuição. O primeiro e-mail foi 

enviado no dia 10 de janeiro de 2014, solicitando a participação na pesquisa. Neste e-mail 

constavam as instruções de preenchimento do questionário e o link para acesso ao mesmo. O 

corpo do e-mail enviado pode ser visualizado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Questionário: Instruções de preenchimento. 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

 O segundo e-mail foi enviado dois dias antes do término da pesquisa, estipulado 

para o dia 19 de janeiro de 2014, lembrando os entrevistados da data de término da pesquisa e 

com todas as instruções e o link enviado no primeiro e-mail. O terceiro e ultimo e-mail foi 

enviado no dia 20 de janeiro de 2014 com um agradecimento a todos pela participação na 

pesquisa. Fizeram parte desta pesquisa 22 analistas ou gerentes de projetos que responderam o 

questionário em sua totalidade.  

 

6.3.1 Elaboração do instrumento de coleta de dados 

A elaboração do instrumento se deu com base na literatura existente a respeito dos 

temas abordados neste trabalho. O levantamento a campo ocorreu por meio da aplicação de 

Este questionário tem por objetivo obter dados do panorama atual de utilização do 

Gerenciamento da Comunicação como ferramenta de geração de conhecimento para 

organização e posterior fomentadora de informação para tomada de decisão. 

As respostas obtidas por este questionário serão mantidas em mais completo sigilo, não 

serão divulgadas informações sobre o entrevistado e/ou empresa. Os resultados deste 

será utilizado para fins puramente acadêmicos. 

O preenchimento deste não levará mais do que 10 minutos. São 26 (vinte e seis) 

questões, em sua maioria de múltipla escolha, divididas em 5 (cinco) partes, sendo: 

Parte 1 – Perfil 

Parte 2 – Gerenciamento de Projetos 

Parte 3 – Gerenciamento da Comunicação em Projetos 

Parte 4 – Gestão do Conhecimento 

Parte 5 – Processo Decisório 

 

Instruções de preenchimento: 

a) Acesso o link para ser direcionado para a pesquisa, ou copie e cole o link na 

barra de endereço do seu navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/1dXUMzWNl3swkB43RxDFlwgLlBLGdLEHFo-g-GOMZWg4/viewform 

b) Responda o questionário da forma mais precisa possível; 

c) Para questões de múltipla escolha, marque uma única alternativa; 

d) Com exceção das 2 (duas) primeiras questões, todas as demais são obrigatórias. 

e) Ao finalizar, clique no botão Enviar. 

 

Muito obrigado desde já pela sua participação! 
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questionário subdividido em cinco blocos temáticos: a) perfil do entrevistado e identificação e 

caracterização da empresa; b) gerenciamento de projetos; c) gerenciamento de comunicação 

em projetos; d) gestão do conhecimento; e e) processo decisório.  

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 108), o questionário apresenta as seguintes 

características: 

[...] é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante (respondente). O questionário, numa pesquisa, é um instrumento ou 

programa de coleta de dados. Se sua confecção for feita pelo pesquisador, seu 

preenchimento será realizado pelo informante ou respondente. 

Ainda de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 108-109), a construção do 

formulário deve seguir as seguintes recomendações: 

a) carta-explicação: contendo proposta da pesquisa; instruções para o  

preenchimento; instruções de devolução; incentivo para preenchimento; e 

agradecimentos; 

b) questionário dividido em blocos temáticos, obedecendo uma ordem lógica das 

perguntas; 

c) o questionário deve ser iniciado com perguntas gerais, chegando aos poucos às 

perguntas de caráter mais específico, evitando insegurança no respondente; 

d) as perguntas devem ser construídas de forma compreensível ao informante. A 

formulação das perguntas devem evitar interpretações dúbias, sugerir ou induzir a 

resposta, focando apenas em uma única questão a ser analisada; 

e) o questionário deve conter apenas perguntas relacionadas aos objetivos da 

pesquisa; 

f) conter questões de identificação do respondente: para que as respostas tenham 

maior significação, é conveniente não identificar diretamente o respondente com 

perguntas do tipo nome, endereço, telefone etc. 

 

O questionário mesclou dois tipos de perguntas: 

a) múltipla escolha, as quais foram utilizadas para identificar o perfil do 

entrevistado e da empresa. Estas perguntas ficaram no primeiro bloco 

temático do questionário; 

b) respostas escalonadas, as quais buscou a opinião do entrevistado através da 

escala Likert variando de 1 a 5 ( onde 1 representa total discordância e 5, total 
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concordância), medindo, assim, o nível de concordância com cada afirmação 

proposta. Estas afirmações ficaram nos blocos temático dois, três, quatro e 

cinco do questionário. 

 

Atendendo as recomendações para elaboração do questionário, seu primeiro bloco 

buscou identificar o perfil do respondente, sua experiência profissional e o perfil da 

organização em que o mesmo trabalha. Esta parte foi elaborada com oito perguntas, sendo que 

as duas primeiras, relacionadas à identificação do respondente, não eram obrigatórias.  

O segundo bloco temático do questionário buscou identificar, na visão do 

respondente, como as práticas de gerenciamento de projetos é utilizada dentro da organização. 

Esta parte foi elaborada com três perguntas, sendo todas obrigatórias.  O Quadro 2 apresenta 

os indicadores deste bloco. 

 

Quadro 2 – Questionário: práticas de gerenciamento de projeto. 

8. A figura do gerente de projetos é comum nos projetos executados pela organização. 

9. As boas práticas no gerenciamento de projetos, difundidas pelo PMI, são constantemente utilizadas nos 

projetos executados pela organização. 

10. Existem processos de gerenciamento de projetos definidos e utilizados pelos profissionais durante a 

execução dos projetos na organização. 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

O terceiro bloco temático do questionário buscou identificar, na visão do 

respondente, como os processos e práticas de gerenciamento da comunicação são utilizados 

dentro dos projetos desenvolvidos pela organização. Esta parte foi elaborada com quatro 

perguntas, sendo todas obrigatórias. No Quadro 3, pode ser visualizado esta parte do 

questionário. 

 

Quadro 3 – Questionário: Aplicação das práticas de gerenciamento da comunicação. 

11. O plano de gerenciamento da comunicação é considerado essencial para o sucesso do projeto, sendo 

assim, o mesmo é sempre abordado durante o planejamento do projeto. 

12. Os relatórios, informativos, e-mails e outras formas de comunicação são personalizadas conforme a 

característica de cada projetos, provendo as informações necessárias aos stakeholders. 

13. A correta utilização de ferramentas de comunicação (reuniões, relatórios, e-mails, etc.) durante o projeto 

influenciam o sucesso do projeto. 

14. A utilização eficiente da comunicação durante a execução do projeto eleva o grau de conhecimento dos 

membros da equipe. 

Fonte: Os autores, 2014. 
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O quarto bloco temático do questionário buscou identificar, na visão do respondente, 

como a organização lida com o conhecimento gerado por outros projetos e se este é utilizado 

nos projetos em andamento. Além disso, buscou identificar se os respondentes percebem a 

importância da geração de conhecimento. Esta parte foi elaborada com seis perguntas, sendo 

todas obrigatórias. No Quadro 4, pode ser visualizado esta parte do questionário. 

 

Quadro 4 – Questionário: Geração do conhecimento. 

15. Quando existe a necessidade pela busca de informações de outros projetos desenvolvidos na organização, 

esse processo é fácil e rápido. 

16. Relatórios, informativos, e-mail e outros documentos gerados pelo gerenciamento de comunicação geram 

conhecimento para organização, sendo um fator fundamental para o sucesso de projetos futuros. 

17. Troca de experiências com os demais membros da equipe de projetos, e de outros projetos, contribui 

significativamente para geração do conhecimento individual. 

18. Para a formação do conhecimento, julgo mais eficaz o aprendizado por meio de livros, manuais e 

procedimentos do que o aprendizado feito por meio da troca de experiências com os demais membros da 

equipe. 

19. A organização incentiva a identificação e o registro das lições aprendidas durante o projeto, seja por meio 

de reuniões formais ou através da utilização de ferramentas específicas. 

20. Considerando por definição que todos os projetos são diferentes entre si, o conhecimento obtido em 

projetos passados me auxilia na execução de novos projetos. 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

O quinto bloco temático do questionário buscou identificar, na visão do respondente, 

como o processo decisório está estruturado dentro da organização e se as informações 

disponíveis são suficientes para tomada de decisão. Esta parte foi elaborada com seis 

perguntas, sendo todas obrigatórias. No Quadro 5, pode ser visualizado esta parte do 

questionário. 

 

Quadro 5 – Questionário: Processo decisório. 

21. Sempre existem alternativas para tomada de decisões durante a execução de projetos dentro da 

organização. 

22. Nos processos decisórios realizados durante a execução dos projetos, sempre existe conhecimento 

suficiente sobre as alternativas para a correta tomada de decisão. 

23. A falta de informações confiáveis durante os processos de tomada de decisão é um fator constate nos 

projetos executados pela organização. 

24. A utilização de conhecimento proveniente de outros projetos desenvolvidos pela organização, é utilizada 

para auxilio na tomada de decisão. 
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25. Relatórios, informativos, e-mails e outros documentos gerados pelo gerenciamento da comunicação do 

projeto são utilizados para auxiliarem no conhecimento das alternativas nos processos de tomada de 

decisão. 

26. Considerando que a informação e o conhecimento são de extrema importância para a tomada de decisão, o 

planejamento dos meios de comunicação utilizados durante a execução do projeto é realizado de maneira 

criteriosa, além de sempre sofrer revisões quando necessário. 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

O questionário completo pode ser visualizado no APENDICE B. 

 

6.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Para ser possível a análise, os dados passaram por um processo de transformação de 

dados brutos em informações numéricas que pudessem ser factíveis de análise estatística e 

interpretações.  

Os dados foram analisados por estatística descritiva (frequência e porcentagem). 

Foram elaborados, também, gráficos que serviram de base para a análise dos resultados. Cabe 

salientar que todos os dados obtidos com a pesquisa foram tratados de maneira sigilosa. 

 

6.5 LIMITAÇÔES DA PESQUISA 

Alguns fatores podem ter feito com que a pesquisa obtivesse resultados específicos 

para as amostras estudadas, não sendo possível generaliza-los para outros universos. Ao ser 

adotado a delimitação do universo de pesquisa, para empresas de TI sediadas no município de 

Curitiba, o resultado obtido por esta pode ter sofrido influência das características exclusivas 

deste setor. Empresas de TI normalmente trabalham com diversos projetos, sendo assim, o 

nível de conhecimento em gerenciamento de projetos e maturidade pode ser superior a 

empresas de diferentes setores. 

Outro fator que pode ter influenciado os resultados obtidos com a pesquisa, é o 

tamanho da amostra, fazendo com que algumas respostas fora da normalidade influenciem no 

resultado final. 

Sendo assim, considerando todas as limitações apresentadas, não nos é permitido que 

os resultados e conclusões obtidos por este trabalho possam ser generalizados para outras 

áreas e universo de estudo. 
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7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos com a pesquisa, sem 

a pretensão de analisá-los, sendo que esta análise será realizada apenas no capítulo seguinte. 

Assim como no questionário aplicado, este capítulo é dividido em cinco itens, cada um 

apresentando os resultados obtidos em cada bloco temático do questionário. 

O questionário foi respondido por vinte e dois respondentes, no período entre os dias 

10 de janeiro de 2014 e 19 de janeiro de 2014, totalizando dez dias de coleta de dados. 

 

7.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS E DA ORGANIZAÇÃO 

O primeiro bloco temático da pesquisa é composto de sete questões, com o intuito de 

identificar o entrevistado e as principais características da empresa em qual o mesmo trabalha. 

Todas as questões deste bloco, com exceção das duas primeiras, eram de resposta obrigatória. 

Nas duas primeiras questões o respondente poderia se identificar, preenchendo campos com o 

seu nome e seu e-mail, com a finalidade apenas de receber o resultado deste estudo. 

Quando questionados sobre o cargo que ocupam na organização, doze respondentes 

identificaram-se como gerente de projetos, seis como analistas de projetos, um como líder de 

projetos, um como gestor de portfólio de projetos, um como gerente de contas e um como 

gerente de departamento. A respeito da sua experiência em projetos, nove respondentes 

afirmaram que possuem mais de 5 anos de experiência, sete que possuem entre 2 e 5 anos de 

experiência, quatro que possuem entre 1 e 2 anos de experiência e dois que possuem menos de 

1 ano de experiência. Ao serem questionados se possuíam alguma certificação em 

gerenciamento de projetos, apenas dois respondentes afirmaram que são certificados como 

Project Management Professional (PMP) emitido pelo PMI, os demais não possuem qualquer 

certificação na área de projetos. 

Sobre as características das organizações em que os respondentes trabalham, oito 

respondentes atuam em organizações do ramo de prestação de serviços e produtos, oito atuam 

apenas no ramo de prestação de serviços e seis atuam apenas no ramo de produtos. Quanto ao 

número de funcionários destas organizações, dezenove respondentes afirmaram que suas 

organizações possuem mais de 500 funcionários, um respondente afirmou que sua 

organização possui entre 100 e 500 funcionários e dois respondentes afirmaram que a 

organização possui menos de 50 funcionários. Não houve afirmações dos respondentes quanto 

ao número de suas organizações possuírem entre 50 e 100 funcionários. 
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7.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O segundo bloco temático da pesquisa foi composto de três questões, com o intuito 

de identificar como o entrevistado percebe as práticas de gerenciamento dentro da 

organização. 

A oitava afirmativa foi construída da seguinte forma: a figura do gerente de projetos 

é comum nos projetos executados pela organização. Através de cinco alternativas, em forma 

de escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem 

ser visualizadas no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Existência de gerente de projetos na organização 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A nona afirmativa foi assim construída: as boas práticas no gerenciamento de 

projetos, difundidas pelo PMI, são constantemente utilizadas nos projetos executados pela 

organização. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam 

expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Utilização de boas práticas de gerenciamento de projetos 

 

Fonte: Os autores, 2014 
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Na afirmativa dez foi exposta a seguinte questão: existem processos de 

gerenciamento de projetos definidos e utilizados pelos profissionais durante a execução dos 

projetos na organização. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes 

deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Existência de processos de gerenciamento de projetos 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

7.3 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

O terceiro bloco temático da pesquisa foi composto de quatro questões, com o intuito 

de identificar como o entrevistado percebe as práticas de gerenciamento da comunicação em 

projetos dentro da organização. 

A afirmativa onze foi feita construída da seguinte forma: o plano de gerenciamento 

da comunicação é considerado essencial para o sucesso do projeto, sendo assim, o mesmo é 

sempre abordado durante o planejamento do projeto. Através de cinco alternativas, em forma 

de escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem 

ser visualizadas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Existência do plano de gerenciamento das comunicações 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

Na afirmativa doze foi exposta a seguinte questão: os relatórios, informativos, e-

mails e outras formas de comunicação são personalizados conforme a característica de cada 

projetos, provendo as informações necessárias aos stakeholders. Através de cinco alternativas, 

em forma de escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As 

respostas podem ser visualizadas no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Customização das ferramentas de comunicação 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

Na afirmativa treze foi exposta a seguinte questão: a correta utilização de 

ferramentas de comunicação (reuniões, relatórios, e-mails, etc.) durante o projeto influenciam 

o sucesso do projeto. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes 

deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Influência da comunicação no sucesso do projeto  

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

Na afirmativa quatorze foi exposta a seguinte questão: a utilização eficiente da 

comunicação durante a execução do projeto eleva o grau de conhecimento dos membros da 

equipe. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam expressar 

o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Eficiência da comunicação em projetos 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

 

7.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O quarto bloco temático da pesquisa foi composto de seis questões, com o intuito de 

identificar como o entrevistado percebe as práticas de geração e transmissão de conhecimento, 

ou seja, como ocorre a gestão de conhecimento dentro da organização. 

A afirmativa quinze foi construída da feita a seguinte forma: quando existe a 

necessidade pela busca de informações de outros projetos desenvolvidos na organização, esse 

processo é fácil e rápido. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes 
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deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no 

Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Busca de informações de outros projetos 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa dezesseis foi construída da seguinte forma: relatórios, informativos, e-

mail e outros documentos gerados pelo gerenciamento de comunicação geram conhecimento 

para organização, sendo um fator fundamental para o sucesso de projetos futuros. Através de 

cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de 

concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Geração de conhecimeto pelas ferramentas de comunicação 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

Na afirmativa dezessete foi exposta a seguinte questão: troca de experiências com os 

demais membros da equipe de projetos, e de outros projetos, contribui significativamente para 

geração do conhecimento individual. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os 

respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser 

visualizadas no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Geração de conhecimento por troca de experiências 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa dezoito foi construída da seguinte forma: para a formação do 

conhecimento, julgo mais eficaz o aprendizado por meio de livros, manuais e procedimentos 

do que o aprendizado feito por meio da troca de experiências com os demais membros da 

equipe. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam expressar 

o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Respostas à pergunta 18 do questinário. 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

A afirmativa dezenove foi construída da seguinte forma: a organização incentiva a 

identificação e o registro das lições aprendidas durante o projeto, seja por meio de reuniões 

formais ou através da utilização de ferramentas específicas. Através de cinco alternativas, em 

forma de escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas 

podem ser visualizadas no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Incentivo ao registro das lições aprendidas 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa vinte foi construída da seguinte forma: considerando por definição que 

todos os projetos são diferentes entre si, o conhecimento obtido em projetos passados me 

auxilia na execução de novos projetos. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os 

respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser 

visualizadas no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Conhecimento obtido em projetos anteriores 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

7.5 PROCESSO DECISÓRIO 

O quinto bloco temático da pesquisa foi composto de seis questões, com o intuito de 

identificar como o entrevistado percebe os processos de tomada de decisão dentro da 

organização. 

A afirmativa vinte e um foi construída da seguinte forma: sempre existem 

alternativas para tomada de decisões durante a execução de projetos dentro da organização. 

Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam expressar o seu 

nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Existência de alternativas para tomada de decisão 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa vinte e dois foi construída da seguinte forma: nos processos decisórios 

realizados durante a execução dos projetos, sempre existe conhecimento suficiente sobre as 

alternativas para a correta tomada de decisão. Através de cinco alternativas, em forma de 

escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser 

visualizadas no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Existência de conhecimento necessário para tomada de decisão 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa vinte e três foi construída da seguinte forma: a falta de informações 

confiáveis durante os processos de tomada de decisão é um fator constate nos projetos 

executados pela organização. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os 

respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser 

visualizadas no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Falta de informações durante os processos decisórios 

 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

A afirmativa vinte e quatro foi construída da seguinte forma: a utilização de 

conhecimento proveniente de outros projetos desenvolvidos pela organização, é utilizada para 

auxilio na tomada de decisão. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os 

respondentes deviam expressar o seu nível de concordância. As respostas podem ser 

visualizadas no Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Conhecimento de outros projetos utilizado para decisões 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa vinte e cinco foi construída da seguinte forma: relatórios, informativos, 

e-mails e outros documentos gerados pelo gerenciamento da comunicação do projeto são 

utilizados para auxiliarem no conhecimento das alternativas nos processos de tomada de 

decisão. Através de cinco alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam expressar 

o seu nível de concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Utilização de ferramentas de comunicação para tomada de decisões 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

A afirmativa vinte e seis foi construída da seguinte forma: considerando que a 

informação e o conhecimento são de extrema importância para a tomada de decisão, o 

planejamento dos meios de comunicação utilizados durante a execução do projeto é realizado 

de maneira criteriosa, além de sempre sofrer revisões quando necessário. Através de cinco 

alternativas, em forma de escala, os respondentes deviam expressar o seu nível de 

concordância. As respostas podem ser visualizadas no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 – Importância do planejamento das comunicações para o processo decisório 

 

Fonte: Os autores, 2014 

 

 

  



57 

 

8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta uma análise dos resultados obtidos através do questionário, 

este exposto no APÊNDICE B deste trabalho. Ao todo foram recebidas 22 respostas. O perfil 

dos respondentes foi em sua maioria de gerentes e analistas de projeto, com uma expressiva 

experiência na área. Apesar disso, apenas dois respondentes possuíam certificação PMP. 

A respeito do gerenciamento de projetos, percebe-se que as empresas que compõem 

o universo de entrevistados nesta pesquisa, em geral, possuem a figura de um gerente de 

projetos envolvido nas execuções de seus projetos, garantindo assim que as boas práticas de 

gerenciamento de projetos, definidas pelo PMI, sejam aplicadas. No entanto, a pesquisa 

mostra também que nem sempre as boas práticas de gerenciamento de projeto, são seguidas à 

risca pelos membros da equipe. A pesquisa também demonstrou a falta de processos a serem 

seguidos durante a execução do projeto, fato esse que podemos atribuir a uma possível baixa 

maturidade em projeto destas organizações e ou a falta de um escritório de projetos que 

estabeleceria tais procedimentos. 

Os processos de Gerenciamento da Comunicação, parte integrante do Plano de 

Gerenciamento do Projeto, é um importante fator de sucesso do projeto. Esta importância é 

percebida por todos os entrevistados da pesquisa que afirmam que a correta utilização das 

ferramentas de comunicação (reuniões, relatórios, e-mails, etc.) durante o projeto influenciam 

diretamente o sucesso do mesmo. Além do sucesso do projeto, a utilização eficiente da 

comunicação durante a execução do projeto é vista por quase todos os entrevistados como 

uma fator que influi positivamente no aumento do grau de conhecimento da equipe de 

projetos.  

Supreendentemente, por mais que as boas práticas de gerenciamento do projeto 

sejam respeitadas nas empresas dos entrevistados, 55% afirmam que raramente o 

Gerenciamento das Comunicações é abordado no planejamento do projeto. Ainda, no 

planejamento das comunicações, o gerente de projetos deveria levantar todas as necessidades 

de informações dos intervenientes envolvidos (stakeholders) e validar o plano com os 

mesmos conforme as necessidades de cada integrante no detalhamento das informações, o que 

é negligenciado por praticamente metade das empresas dos entrevistados. 

Nonaka e Takeuchi (1997) apresenta o seu conceito sobre a formação do 

conhecimento corporativo que, de forma geral, trata dos mecanismo de transformação da 

informação em conhecimento. Informação esta que deve ser adequadamente disponibilizada 

para os membros da equipe de projeto, sendo a sua consulta dada de forma fácil e organizada. 
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No entanto, ao menos metade dos entrevistados afirma que a consulta às informações de 

projetos passados não se dá de forma fácil e rápida em sua organização e reconhecem ainda 

que relatórios, informativos, e-mail e outros documentos gerados pelo gerenciamento da 

comunicação contribuem com a formação do conhecimento na organização. 

Ainda, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), no processo de criação de conhecimento 

organizacional, o compartilhamento do conhecimento tácito entre indivíduos é a primeira de 

cinco fases de sua teoria da criação do conhecimento. Esta socialização do conhecimento 

entre indivíduos é vista por praticamente todos os entrevistados como um fator que contribui 

significativamente na geração do conhecimento individual, onde a troca de experiências com 

os demais membros da equipe contribui mais para a formação do conhecimento do que o 

aprendizado dado por meio de livros, manuais e procedimentos. 

A pesquisa ainda mostra que o registro das lições aprendidas durante o projeto, seja 

por meio de reuniões formais ou através da utilização de ferramentas específicas tem uma 

baixa adoção por parte das empresas, onde apenas pouco mais de um terço dos entrevistados 

afirma fazer uso de tais ferramentas. O registro destas informações e a sua consequente 

disponibilização, seja internamente na organização ou externamente, entre organizações, 

constitui a base de conhecimento explícito, condizendo com a ultima fase do processo de 

criação do conhecimento organizacional da teoria de Nonaka e Takeuchi (1997).  

A ausência de uma ferramenta específica para o registro das informações de projetos 

passados contrasta com a percepção da unanimidade dos entrevistados que concordam que, 

apesar de os projetos serem diferentes entre si, o conhecimento obtido em projetos passados 

os auxilia na execução de novos projetos. 

Ainda, dentre os entrevistados, denotou-se conjunto de que existem sempre 

alternativas para tomada de decisões durante a execução de projetos dentro da organização, 

porém a existência destas alternativas não sustentam tranquilidade para decidir já que houve 

um equilíbrio (neutralidade) sobre a existência de conhecimentos suficientes nos processos 

decisórios realizados durante a execução dos projetos para a correta tomada de decisão. 

Quando questionados sobre a constância da ausência de informações confiáveis 

durante os processos de tomada de decisão nos projetos executados pela organização, houve 

novamente neutralidade como maior fator, sendo provável reflexo da insegurança em decidir 

mediante informações insuficientes, como já mencionado, ou da incerteza de aferir 

confiabilidade a estas mesmas ou outras informações. 

Quanto à utilização de informações provenientes de outros projetos, desenvolvidos 

pela organização, como apoio na tomada de decisão, 60% (sessenta por cento) dos 
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entrevistados concorda com esta afirmação. 60% (sessenta por cento) dos entrevistados 

também concordam que relatórios, informativos, e-mails e outros documentos gerados pelo 

gerenciamento da comunicação do projeto são utilizados para auxiliarem no conhecimento 

das alternativas nos processos de tomada de decisão, sendo igualmente neutra a outra parte de 

respondentes sobre esta questão. O que nos leva a afirmar que não há discordância sobre o 

auxílio prestado pela documentação gerada pelo gerenciamento da comunicação para o 

conhecimento das alternativas possíveis em uma tomada de decisão. 

Realizada a afirmação de que a informação e o conhecimento são de extrema 

importância para a tomada de decisão, o planejamento dos meios de comunicação utilizados 

durante a execução do projeto é realizado de maneira criteriosa, recebendo revisões sempre 

que necessário, houve uma variedade de respostas, com pequena vantagem para a 

concordância, seguido pela neutralidade e discordância. Podemos atribuir a esta questão a 

dificuldade encontrada nas organizações em atualizar a documentação dos projetos, planejar 

cautelosamente os meios de comunicação apropriados, mesmo sabendo da importância destas 

ações para obtenção de sucesso em um projeto. 

 

8.1 SÍNTESE DA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

É possível observar que apesar da importância dada aos projetos pela organização, ao 

observar a presença do gerente de projeto na maioria dos projetos, o gerenciamento da 

comunicação ainda é negligenciado por estes profissionais. Constatarmos a pouca importância 

que é dado ao plano de gerenciamento das comunicações e às práticas difundidas pelo PMI, 

quando observamos a neutralidade das respostas a respeito da personalização dos relatórios, e-

mails e informativos conforme interesse das partes interessadas. Este fato inclusive foi um dos 

motivos para realização deste estudo, quando se observou os resultados obtidos na pesquisa 

PMSURVEY.ORG 2013 Edition, realizada pelo PMI (2013b). 

Ficou claro também a importância das ferramentas da comunicação para geração de 

conhecimento para organização, apesar do incentivo ao registro das informações geradas 

durante o projeto não ser incentivado por todas as organizações, existe um consenso entre os 

profissionais da importância deste conhecimento para os projetos futuros. 

Como resultado da pouca importância dada ao gerenciamento da comunicação, e a 

falta de incentivo da organização em registrar as informações geradas durante o projeto 

(geração de conhecimento), os gerentes defrontam com a falta de conhecimento suficiente 

sobre as alternativas disponíveis e de informações confiáveis para tomada de decisão no 
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projeto. Apesar disso, existe um consenso da importância do planejamento e das ferramentas 

do gerenciamento da comunicação em gerar informações relevantes para o processo decisório. 

É perceptível que as dificuldades encontradas por estes profissionais na tomada de decisão são 

provenientes da falta de planejamento das comunicações e do descaso em registrar o 

conhecimento gerado pelos projetos. 
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9 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Pela negligência de adoção do planejamento das comunicações e pela falta de 

incentivo das organizações em registrar as informações geradas durante o projeto (geração de 

conhecimento), os gerentes defrontam-se com a insuficiência de conhecimento sobre as 

alternativas disponíveis e confiáveis de informações para tomada de decisão no projeto. No 

entanto, existe um consenso dos respondentes da importância do planejamento das 

comunicações, bem como de suas ferramentas para gerar informações relevantes para o 

processo decisório. Os gerentes de projetos demonstram-se atentos às consideráveis vantagens 

que um bom planejamento pode trazer, sobretudo o planejamento das comunicações que 

beneficia o resultado do projeto e facilita a capacitação dos recursos humanos envolvidos. O 

conjunto dos resultados obtidos por meio deste estudo, onde foi identificado o uso das boas 

práticas no gerenciamento das comunicações, identificadas a geração de conhecimento por 

meio da utilização de ferramentas de comunicação em projetos e confirmada a influência do 

conhecimento adquirido no processo de tomada de decisões somado ao convívio diário em 

gestão de projetos por parte dos autores deste trabalho, gera o entendimento de que o 

cauteloso planejamento e a consequente gestão das comunicações contribuem sim e 

significativamente não só com a formação do conhecimento organizacional, mas também com 

a tomada de decisão em projetos.  

Alguns fatores podem ter feito com que a pesquisa obtivesse resultados específicos 

para as amostras estudadas, não sendo possível generaliza-los para outros universos. Ao ser 

adotado a delimitação do universo de pesquisa, para empresas de TI sediadas no município de 

Curitiba, o resultado obtido por esta pode ter sofrido influência das características exclusivas 

deste setor. Empresas de TI normalmente trabalham com diversos projetos, sendo assim, o 

nível de conhecimento em gerenciamento de projetos e maturidade pode ser superior a 

empresas de diferentes setores, logo recomenda-se aplicar esta pesquisa junto a empresa de 

outros setores. 

Outro fator que pode ter influenciado os resultados obtidos com a pesquisa, é o 

tamanho da amostra, fazendo com que algumas respostas fora da normalidade influenciem no 

resultado final, logo recomenda-se aplicar esta pesquisa a um universo maior, podendo obter-

se novos resultados. 

Sendo assim, considerando todas as limitações apresentadas, não nos é permitido que 

os resultados e conclusões obtidos por este trabalho possam ser generalizados para outras 

áreas e universo de estudo. 
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APÊNDICE A – CORPO DO E-MAIL ENVIADO AOS ENTREVISTADOS 

Corpo do e-mail que foi enviado para os entrevistados solicitado sua participação na pesquisa. 

 

Este questionário tem por objetivo obter dados do panorama atual de utilização do 

Gerenciamento da Comunicação como ferramenta de geração de conhecimento para 

organização e posterior fomentadora de informação para tomada de decisão. 

As respostas obtidas por este questionário serão mantidas em mais completo sigilo, não serão 

divulgadas informações sobre o entrevistado e/ou empresa. Os resultados deste será utilizado 

para fins puramente acadêmicos. 

O preenchimento deste não levará mais do que 10 minutos. São 26 (vinte e seis) questões, em 

sua maioria de múltipla escolha, divididas em 5 (cinco) partes, sendo: 

Parte 1 – Perfil 

Parte 2 – Gerenciamento de Projetos 

Parte 3 – Gerenciamento da Comunicação em Projetos 

Parte 4 – Gestão do Conhecimento 

Parte 5 – Processo Decisório 

 

Instruções de preenchimento: 

a) Acesso o link para ser direcionado para a pesquisa, ou copie e cole o link na barra de 

endereço do seu navegador: 

 https://docs.google.com/forms/d/1dXUMzWNl3swkB43RxDFlwgLlBLGdLEHFo-g-GOMZWg4/viewform 

b) Responda o questionário da forma mais precisa possível; 

c) Para questões de múltipla escolha, marque uma única alternativa; 

d) Com exceção das 2 (duas) primeiras questões, todas as demais são obrigatórias. 

e) Ao finalizar, clique no botão Enviar. 

 

Muito obrigado desde já pela sua participação! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dXUMzWNl3swkB43RxDFlwgLlBLGdLEHFo-g-GOMZWg4/viewform
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA 

BLOCO 1 - PERFIL 

 

1. Nome: 

2. E-mail: 

3. Qual o seu cargo na organização? 

[  ] Gerente de Projetos [  ] Analista de Projetos 

[  ] Outro:  

4. Qual sua experiência em projetos? 

[  ] Menos de 1 ano [  ] Entre 1 e 2 anos 

[  ] Entre 2 e 5 anos [  ] Mais de 5 anos 

5. Você possui certificação em Gerenciamento de Projetos? 

[  ] Não possuo certificação [  ] CAPM 

[  ] PMP [  ] Outro: 

6. Qual o ramo de atuação de sua organização? 

[  ] Produtos [  ] Serviços 

[  ] Produtos e Serviços  

7. Qual o número aproximado de funcionários da empresa? 

[  ] Até 50 funcionários [  ] Entre 100 e 500 funcionários 

[  ] Entre 50 e 100 funcionários [  ] Acima de 500 funcionários 

 

 

BLOCO 2 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

8. A figura do gerente de projetos é comum nos projetos executados pela organização. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

9. As boas práticas no gerenciamento de projetos, difundidas pelo PMI, são constantemente utilizadas nos 

projetos executados pela organização. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

10. Existem processos de gerenciamento de projetos definidos e utilizados pelos profissionais durante a execução 

dos projetos na organização. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 
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BLOCO 3 - GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

 

11. O plano de gerenciamento da comunicação é considerado essencial para o sucesso do projeto, sendo assim, o 

mesmo é sempre abordado durante o planejamento do projeto. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

12. Os relatórios, informativos, e-mails e outras formas de comunicação são personalizadas conforme a 

característica de cada projetos, provendo as informações necessárias aos stakeholders. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

13. A correta utilização de ferramentas de comunicação (reuniões, relatórios, e-mails, etc.) durante o projeto 

influenciam o sucesso do projeto. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

14. A utilização eficiente da comunicação durante a execução do projeto eleva o grau de conhecimento dos 

membros da equipe. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

 

 

BLOCO 4 - GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

15. Quando existe a necessidade pela busca de informações de outros projetos desenvolvidos na organização, 

esse processo é fácil e rápido. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

16. Relatórios, informativos, e-mail e outros documentos gerados pelo gerenciamento de comunicação geram 

conhecimento para organização, sendo um fator fundamental para o sucesso de projetos futuros. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

17. Troca de experiências com os demais membros da equipe de projetos, e de outros projetos, contribui 

significativamente para geração do conhecimento individual. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

18. Para a formação do conhecimento, julgo mais eficaz o aprendizado por meio de livros, manuais e 

procedimentos do que o aprendizado feito por meio da troca de experiências com os demais membros da 

equipe. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

19. A organização incentiva a identificação e o registro das lições aprendidas durante o projeto, seja por meio de 

reuniões formais ou através da utilização de ferramentas específicas. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

20. Considerando por definição que todos os projetos são diferentes entre si, o conhecimento obtido em projetos 

passados me auxilia na execução de novos projetos. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 
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BLOCO 5 - PROCESSO DECISÓRIO 

 

21. Sempre existem alternativas para tomada de decisões durante a execução de projetos dentro da organização. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

22. Nos processos decisórios realizados durante a execução dos projetos, sempre existe conhecimento suficiente 

sobre as alternativas para a correta tomada de decisão. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

23. A falta de informações confiáveis durante os processos de tomada de decisão é um fator constate nos projetos 

executados pela organização. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

24. A utilização de conhecimento proveniente de outros projetos desenvolvidos pela organização, é utilizada para 

auxilio na tomada de decisão. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

25. Relatórios, informativos, e-mails e outros documentos gerados pelo gerenciamento da comunicação do 

projeto são utilizados para auxiliarem no conhecimento das alternativas nos processos de tomada de decisão. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 

26. Considerando que a informação e o conhecimento são de extrema importância para a tomada de decisão, o 

planejamento dos meios de comunicação utilizados durante a execução do projeto é realizado de maneira 

criteriosa, além de sempre sofrer revisões quando necessário. 

[  ] Discordo totalmente [  ] Discordo [  ] Neutro [  ] Concordo  [  ] Concordo totalmente 
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APÊNDICE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO NA INTERNET 
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APÊNDICE D 

Autor: Johann Gerhardt Barreto Trapp 

 

Empresas, das mais diversas áreas de atuação, passam hoje por um processo de 

mudança continua, visando uma melhor adaptação às exigências do mundo. Como resposta a 

esta necessidade, as praticas em gerenciamento de projetos, difundidas pelo Project 

Management Institute – PMI, vem sendo adotadas e visam elevar a chance de sucesso dos 

projetos assim como manter a competividade da empresa dentro do mercado globalizado. 

Nesta busca por maior eficiência e eficácia dentro das empresas, a adoção pela 

práticas de gerenciamento de projeto veem alcançando cada vez maior abrangência, porém o 

sucesso dos projetos em alcançar seus objetivos continua sendo um problema para 

organização. Através de um estudo de benchmark realizado pela PMSURVEY.ORG 2013 

Edition, realizada pelo PMI (2013b), foi mostrado que dentre os entrevistados, 68,1% 

apontam problemas de comunicação como um problema para o projeto. 

O resultado desta pesquisa de benchmark e de experiências profissionais vivenciadas 

dentro do ambiente de projetos, deixam evidenciado a existência de problemas na 

comunicação dentro dos projetos. Por consequência destes problemas são geradas 

dificuldades no processo de tomada de decisão, ou seja, a falta de comunicação deixa de gerar 

conhecimento para as partes envolvidas, dificultado a correta tomada de decisão dos gestores. 

Em virtude destes dois fatores, o problema adotado para o estudo foi: A utilização de forma 

adequada das técnicas de gerenciamento da comunicação contribui para formação de 

conhecimento organizacional e decisão em projetos? 

Com o problema definido foram estabelecidos o objetivo principal e específicos a 

serem alcançados com o estudo, sendo o primeiro de identificar como a utilização de boas 

práticas no gerenciamento da comunicação se relaciona com a geração de conhecimento e 

posterior fonte de informação para tomada de decisões dentro dos projetos realizados pela 

organização. Os objetivos específicos foram: a) identificar a utilização de práticas de 

gerenciamento da comunicação em projetos; b) identificar a geração de conhecimento por 

meio da utilização de ferramentas de comunicação em projetos; e c) verificar a influência do 

conhecimento adquirido no processo de tomada de decisões. 

Na busca por responder ao problema proposto e aos objetivos do estudo de forma 

cientifica e dentro de um ambiente delimitado, utilizou-se de um instrumento de pesquisa, na 

qual a amostra selecionada respondeu a vinte e seis perguntas divididas em cinco blocos 
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temáticos. Ao todo a pesquisa teve vinte e dois respondentes, registradas entre 10 de janeiro 

de 2014 e 19 de janeiro do 2014. 

Através dos dados obtidos pela pesquisa fica evidenciado a importância que dada aos 

projetos pelas empresas, dentro da amostra da pesquisa. É perceptível essa importância 

quando maior parte dos respondentes concordam que a presença do gerente de projetos é 

comum nos projetos executados, concordam que as empresas utilizam as práticas difundidas 

pelo PMI são constantemente utilizadas nos projetos e concordam com a existência de 

processos definidos para executar os projetos. Apesar desta importância dada aos projetos, os 

entrevistados afirmam que o plano de gerenciamento das comunicação não é essencial para o 

sucesso do projeto. 

Essa baixa importância dada ao gerenciamento da comunicação reflete na falta ou 

dificuldade em conseguir informações importantes, ou seja, na falta de conhecimento 

necessário para suplementar o gestor no processo decisório. Desta forma o sucesso do projeto 

pode ser comprometido por decisões menos assertivas. 

Através da revisão bibliográfica, na qual foram consultadas obras de autores 

relevantes em cada uma das áreas de conhecimentos abordadas pelo estudo, e da pesquisa 

realizada foi possível responder ao problema proposto, sendo que as respostas encontradas 

tem validade apenas para o ambiente e amostra selecionados. Quanto aos objetivos propostos, 

todos foram alcançados, apenas é importante ressaltar que devido ao número pequeno de 

respondentes os resultados não possuem relevância estatística. 

A elaboração deste estudo só foi possível em virtude da adoção da metodologia 

cientifica. Através dela foi possível definir o tema a ser abordado, justificar as razões do 

estudo, formular e validar o problema abordado, especificar os objetivos e buscar as respostas 

através do embasamento teórico. Deste modo a metodologia cientifica nos auxiliou a atingir 

os objetivos do estudo através de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos. 

Apesar das respostas obtidas, existem muitos outros questionamentos a serem feitos, 

e a busca por respostas aos mesmo abre espaço para que novos estudos sejam elaborados. 

Para maior aprofundamento nestas questões, é recomendável que o pesquisador leve em 

consideração questões culturais da amostra selecionada e das próprias organizações. 


