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RESUMO 

 

O gerenciamento de projetos está presente nos mais diversos tipos de organizações, 

cujo ambiente e cultura podem trazer muitas variáveis que devem ser gerenciadas 

pela equipe e pelo gerente de projetos. A comunicação torna-se então muito 

importante para a garantia do bom a andamento do projeto, como também para a 

definição do escopo e o atingimento do objetivo do projeto. 

O objetivo desse trabalho é demonstrar como a comunicação impacta no sucesso do 

projeto. 

  
 
 
 
 
Palavras-chave: sucesso, comunicação. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Project management is presented in different kind of organizations, and the 

environment and culture can be accompanied by many variables that have to be 

managed by the team and the project manager. Communication then becomes very 

important for ensuring the smooth progress of the project, but also for the scope 

definition e the project objective achievement. 

The objective of the present study is to demonstrate how communication 

impacts the project success. 
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1 INTRODUÇÃO 

Comunicação, como dizem os sábios é a alma do negócio. E aparentemente 

dos projetos também. Quantas pessoas já ouvimos falar que graças à boa 

comunicação determinado projeto foi um sucesso? Diversas, porém, o que significa 

boa comunicação? E comunicação pode ser indicada como fator único ou principal 

do sucesso em projetos?  

Não existe receita mostrando a maneira correta a seguir, para cada equipe, 

a gestão da comunicação é diferente. É importante saber que cada pessoa possui 

uma forma distinta de armazenar informações. Algumas gravam mais facilmente 

vendo imagens, outras escutando, outras lendo, outras escrevendo, etc.  

E apesar de não ser uma ciência exata, é apontada como um dos principais 

fatores de sucesso em projetos. Porém qual a relação entre comunicação e projetos 

de sucesso? Se procurarmos há diversos projetos de sucesso que elegem a 

comunicação como o fator chave para o sucesso. Da mesma maneira, há vários 

projetos que fracassaram, e também apontam a comunicação como sendo o 

problema. 

Na teoria, a comunicação serve para nos auxiliar na transmissão de 

informações, porém, cada pessoa possui uma forma diferente de receber e 

armazenar essas informações. A dificuldade é saber se os receptores de fato 

compreenderam cem por cento da mensagem. Será que passamos informações da 

maneira correta? Será que transmitir a mensagem de uma única maneira é 

suficiente? E os ruídos na comunicação, são levados em consideração?  

O objetivo deste trabalho é estudar como a comunicação contribui para o 

sucesso de projetos, demonstrando as diversas formas de comunicação. A 

metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa 

documental. 
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1.1 Justificativa 

A cada ano que passa as empresas se tornam mais projetizadas, 

empregando cada vez mais tempo e dinheiro em equipes de alta performance que 

tenham habilidades em gerenciar e controlar o andamento de seus projetos.  

As habilidades gerenciais, o conhecimento de metodologias, sem dúvida são 

determinantes no desenvolvimento dos projetos, mas faz-se necessário avaliar 

também o quanto a comunicação entre o gerente, sua equipe e as pessoas 

envolvidas está sendo levada em consideração para uma boa condução e 

consequente sucesso do projeto. 

Assim, torna-se imprescindível avaliarmos como os gerentes de projetos 

estão tratando a questão da comunicação, bem como analisar a influência que a 

comunicação, se utilizada de forma adequada, pode ter no atingimento dos objetivos 

de um projeto.  
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2 O IMPACTO DA COMUNICAÇÃO NO SUCESSO DE PROJETOS 

2.1 Fundamentos da comunicação 

A comunicação é a habilidade humana que permite às pessoas alcançarem 

a interação social necessária para seu ajustamento e bem-estar afetivo. Uma 

reportagem publicada no jornal O Globo recentemente, tinha como título “Bebês já 

nascem em busca de comunicação” e informava que a capacidade de interagir com 

os pais e outras pessoas é a primeira forma de manifestação da inteligência das 

crianças. A matéria mostrava os progressos em pesquisas realizadas com crianças 

recém-nascidas por Elizabeth Spelke, professora de psicologia e pesquisadora dos 

elementos que formam o conhecimento humano. Desde muito cedo, podemos 

afirmar que somos ávidos por nos comunicar.  

A palavra comunicação deriva do latim communicare, e significa: a ação, 

efeito ou meio de comunicar-se, aviso, informação, esclarecimento, transmissão, 

relação, correspondência fácil, trato, amizade, acesso, passagem seu significado é 

tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, conferenciar, é a “ação de 

partilhar, dividir”. Podemos definir comunicação como um processo que contempla a 

transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um 

destinatário receptor, onde as informações são codificadas na origem e 

decodificadas no destino (Chaves, 2007).  

É um processo que supõe reciprocidade, envolvendo comunicador e 

receptor numa relação dinâmica, participativa e interativa, em que um pode 

influenciar o outro e vice versa, atingindo o receptor, através de um veículo dentro de 

um contexto do entendimento de ambas as partes. Segundo Mendes (1999), “a 

comunicação significa tornar comum, trocar informações, partilhar ideias, 

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

figuras, imagens, símbolos etc.”. Sendo assim, a comunicação implica na troca de 

mensagens, emissão e recebimento de informações via verbal, verbal oral, verbal 

escrita e não verbal.  
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Enquanto ocorria a concepção das sociedades primitivas, seus integrantes 

desenvolveram a fala por necessidade de se comunicar, para trocar informações, e 

isso não difere das necessidades que temos hoje. Porém, ainda não se tinha nessa 

época como se registrar as informações, que eram trocadas oralmente. 

Primeiramente, símbolos e desenhos foram desenvolvidos para registrar suas 

informações e perpetuar suas experiências, o que pode ser encontrado até hoje em 

estudos de arqueólogos. Estes foram os passos iniciais dados rumo ao fim de se 

comunicar e armazenar a informação que foi transmitida, originando assim as 

primeiras formas de comunicação escrita. Em seguida, a comunicação continua a 

evoluir ao ponto de tornar muito mais fácil a propagação das informações para 

todos, isso devido à prensa de Gutenberg. Posteriormente, surgiram outros meios de 

dispersão, como o código de Morse, o telefone de Bell e o rádio de Marconi. O lucro 

com esse avanço e desenvolvimento é a facilidade com que a informação flui e a 

agilidade no acesso às pessoas distantes fisicamente. Hoje a estrutura disponível 

para este objetivo é abastada do ponto de vista tecnológico e com despesas 

relativamente diminuídas, comparados com tempos não muito distantes. No 

panorama tecnológico atual, pode-se manter contato com pessoas em qualquer 

parte do mundo, comandar sistemas operacionais remotamente, participar de 

reuniões de forma não presencial ou por videoconferência, e muitas outras 

mordomias.  

A comunicação eficaz passa pela necessidade de sintetizar a comunicação 

fragmentada e tem como obstáculos (ARGYRIS, 1999): 

a) Padrões disfuncionais de comportamento; 

b) Falta de visão e liderança organizacional; 

c) Barreiras estruturais e geográficas; 

d) Barreiras interculturais; 

e) Excesso de dados. 

Conduzindo o foco dessa pesquisa para o objetivo deste estudo, essas 

condições podem ser de grande valia para embasar o desenvolvimento de um bom 

gerenciamento da comunicação em projetos. São qualidades e instrumentos que 
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auxiliam e podem ser decisivas para a desenvoltura e bom andamento do processo 

de gerenciamento de Informações/comunicação em Projetos, que se constitui 

basicamente de um gerador de planos, relatórios e reuniões. O gerenciamento da 

comunicação em projetos descreve o processo requerido para assegurar, no tempo 

certo, a obtenção e interação das informações com os envolvidos. De acordo com o 

PMBOK (2004), dentro deste universo, o gerenciamento da comunicação tem 

algumas funções como as citadas abaixo: 

• Determinação das necessidades de informações e comunicação das 

partes interessadas no projeto; 

• Colocação das informações necessárias à disposição das partes 

interessadas no projeto no momento adequado; 

• Coleta e distribuição das informações sobre o desempenho. Incluindo 

relatório de andamento, medição do progresso e previsão; 

• Gerenciamento das comunicações para satisfazer os requisitos das partes 

interessadas no projeto e resolver problemas com elas. 

 
Abreviando, este processo, se bem coordenado, torna-se uma ferramenta 

adicional para consagrar a boa performance de atuação de um gerente de projetos e 

por conseguinte da sua equipe de projetos. Se esta equipe já possui habilidades e 

capacitação requeridas em outros ambientes do gerenciamento, adquirindo um 

padrão estratégico no gerenciamento das informações, a melhora no desempenho 

torna-se mais facilmente alcançável, como mostra o PMBOK (2004).  A justificativa 

para este avanço na qualidade de execução do trabalho de gerenciamento vem da 

conformidade obtida entre os interesses das pessoas envolvidas. As transposições 

de etapas no desenvolvimento dos projetos, desde a concepção da ideia até a 

entrega final de um projeto é uma oportunidade para ocorrência de distorções, 

atrasos, extravio, entre outras falhas, que podem desvalidar uma informação, 

contudo o foco deve ser mantido, o objetivo deve ser comum. 

As dimensões da comunicação variam de pessoa para pessoa, contudo 

estão sempre dentro de um padrão: 

a) Estilos de redação: voz passiva ou ativa, estrutura de frase, escolha de 

palavras. 
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b) Técnicas de apresentação: linguagem da corporação, desenho dos 

visuais de suporte. 

c) Técnica de reuniões: preparação de agenda, tratamento de conflitos. 

 

Conforme Chaves (2007), o processo de comunicação e seus meios foram 

referidos pela primeira vez por Aristóteles, num molde que continha três elementos: 

a pessoa que fala, aquele que escuta e o que essa pessoa intentou dizer. Esse 

continua sendo o embasamento para os modelos hoje utilizados, sempre compostos 

pelos três elementos principais: o emissor, o receptor e a mensagem. Cada 

elemento presente deve receber atenção, pois eles são de suma importância, e o 

bom desempenho do conjunto é que dita uma comunicação eficaz. De acordo com 

Chaves (2007), o processo de comunicação acontece conforme o modelo que é 

representado na figura abaixo e descrito a seguir: 

 
            FIGURA 1 - MODELO DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

       FONTE: Chaves (2007) 

 

Emissor ou transmissor: É o elemento que emite a mensagem em direção ao 

receptor. Ele possui o conhecimento do significado real da mensagem a ser 

transmitida. É sua função codificar a mensagem e ainda determinar qual será o 

canal utilizado na transferência. 

Mensagem: É o que é dito, escrito, ou enviado por símbolos ou sinais, 

visando reações ou comportamentos. A mensagem deve ser compreensível tanto 

pelo emissor quanto pelo receptor, e pode ser transferida através da voz, texto, 

desenhos, movimentos, expressões faciais ou por meios eletrônicos. 
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Codificação: Quando da transferência de uma mensagem, é a tradução que 

um emissor promove para tornar entendível para os receptores, as idéias aos quais 

ele pretende enviar. 

Canal de comunicação: Também chamado de Meio ou Mídia. É o 

mecanismo ou veículo utilizado para enviar a mensagem, com a incumbência de 

destacar e influenciar o efeito da mensagem. Serve como suporte para difundir a 

informação e é capaz de atingir o receptor com a mensagem, para que ele possa 

interpretá-la, podendo ser ainda classificados como formais ou informais. 

A comunicação pode ocorrer nas formas oral, gráfica, estática ou dinâmica, 

utilizando-se de meios como: papel, eletrônico, verbal, corporal, em situações de 

reuniões, seminários, encontros, conferência, discursos, etc. E-mails, políticas, 

normas, relatório de desempenho são exemplos de canais formais. Conversas 

acareadas ou por telefone, mensagens orais e gestos, são exemplos de canais 

informais. 

Receptor: É o alvo do emissor, ou seja, aquele para a qual a mensagem foi 

destinada. Para que a transferência da informação seja efetiva, o receptor deve 

recebê-la e interpretá-la como pensava o emissor. 

Decodificação: O receptor, utilizando sua sensibilidade promove a 

decodificação da mensagem que lhe foi passada, ou seja, traduz de acordo com sua 

percepção, assimilando a ideia recebida de acordo com o seu próprio senso 

cognitivo.  

Feedback: Ou realimentação, é a resposta que o emissor obtém do receptor. 

Uma certificação que transparece o resultado da sua tentativa de transferir a 

informação. Sua função é proporcionar ao emissor uma avaliação do resultado do 

envio. Utilizando-se do feedback o emissor pode ter garantia de que está existindo 

uma interação, e não uma atividade unilateral, e ainda certificar-se se a mensagem 

foi recebida ou não. Em caso positivo, saber como ela foi recebida e se foi realmente 

compreendida. 

Ruído: É tudo o que pode interferir afetando a transmissão de uma 

mensagem. Alguns exemplos podem ser citados: Problemas ou falta nos canais de 

comunicação, distância física ou de tempo entre emissor e receptor, uso inadequado 
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de linguagem técnica, fatores ambientais de distração como barulho e cheiro, 

atitudes prejudiciais como hostilidade, descrença e preconceitos, informação 

excessiva, falta de conhecimento sobre o assunto que está sendo comunicado, 

diferenças culturais, erros de escrita e interpretação, voz baixa ou rouca durante 

conversa, uso de jargões, siglas e códigos não familiares a todos receptores, entre 

outros. 

Doze modos de expressão foram identificados por O. Englender e S. 

Fernandes (2010) como formas de comunicação, que podem ser utilizadas 

integralmente nos projetos ou em qualquer outra atividade: 

• Gestual; 

• Proxemia (uso do espaço imediato para comunicar); 

• Tocar as pessoas; 

• Olhar; 

• Pausa; 

• Olfato; 

• Vocalização (tom de voz); 

• Sonoro; 

• Silêncio; 

• Posição do corpo; 

• Aparência global (escolha de roupas, corte de cabelo, etc.); 

• Locomoção (maneira de andar, correr, etc.). 

 

Dependendo do teor da mensagem verbal a ser transferida, o gerente de 

projeto deve estar habilitado a decidir entre os estilos aquele que surtirá efeito mais 

vantajoso, o estilo formal e o informal. Dinsmore (2003) indica que a comunicação 

pode ser classificada de acordo com os seguintes estilos:  

Formal: neste estilo de comunicação, regras e procedimentos internos à 

organização devem ser seguidos, confirmados geralmente por um formato ou 

protocolo. Nas metodologias de gestão de projetos, geralmente existe uma 

sequência de eventos e procedimentos com documentos formatados. Independente 

do tipo de formalidade, no ambiente de projetos toda a documentação gerada nas 

organizações envolvidas, deve passar pelas mãos do gerente de projetos.  
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Informal: aqui não existem formalidades e regras para troca de informações, 

a comunicação é livre. Um pormenor é que ela não gera custos elevados pelo fato 

de não depender de aprovações oficiais. Ultimamente, com as concepções mais 

modernas em gerenciamento de projetos, têm-se seguido uma gestão mais informal, 

onde é possível atingir uma comunicação eficiente nas direções horizontal e vertical. 

A comunicação informal pode trazer inúmeras vantagens se bem utilizada. 

Proporciona vantagem na agilidade de execução, podendo agregar valores de tempo 

ao projeto. Motiva uma comunicação sustentada pela confiança entre os envolvidos, 

considerando que toda a equipe estará imbuída em tal objetivo. Vale observar que 

por mais que a comunicação informal seja utilizada de forma ajustada, não se pode 

extinguir a comunicação formal, pois ela é necessária e indicada em inúmeras 

situações durante todo o período de vida do projeto. 

Cleland (2002) aponta quatro pontos fundamentais para a comunicação em 

projetos: 

1. Sistemas de Informações gerencial dos projetos; 

2. Comunicação em reuniões; 

3. Comunicação em projetos abordando os processos de comunicação; 

4. Negociações. 

 

Dinsmore (2003) ainda classifica a comunicação da seguinte forma: 

Verbal: é toda aquela comunicação que é transferida via palavras, podendo 

estas serem faladas ou escritas. Mesmo com o progresso crescente nos meios 

eletrônicos, a comunicação verbal continua sendo a mais utilizada, e apesar de estar 

perdendo seu espaço para forma escrita, continua sendo um dos tipos mais 

eficazes. A forma escrita ganha espaço por causa das facilidades que a tecnologia 

proporciona, sendo seu principal utilitário o e-mail, que substitui as conversas antes 

realizadas pessoalmente, até mesmo para pessoas muito próximas fisicamente. 

Deve-se ressaltar a importância da comunicação oral presencial, pois é uma 

comunicação muito eficiente, com forte potencial motivador pessoal e incentivador 

do espírito de equipe. De fato um gerente de projetos não pode abrir mão desta 

ferramenta importantíssima que pode gerar confiança e união dentro da sua equipe 

de trabalho. A comunicação verbal subdivide-se em oral e escrita;  
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Oral: é uma comunicação mais rápida do que a escrita, permite manter a 

mensagem simples e sucinta, gerando agilidade e clareza. Na maioria das vezes, 

possui a grande vantagem de possibilitar a obtenção de feedback do receptor no 

momento da transmissão da mensagem. É fundamental para o gerenciamento de 

conflitos e negociações, pois gera maior entendimento dos problemas e opiniões, 

viabilizando assim a minimização de problemas.  

Escrita: é uma comunicação mais detalhada do que a oral, 

preferencialmente utilizada para explicar temas de maior complexidade ou quando 

se vê necessário formalizar algum processo. Possibilita maior organização para 

melhor entendimento do receptor, deixando a mensagem à sua disposição para 

revisão e absorção, feita em seu próprio ritmo. Comunicação não verbal: é aquela 

que se dá sem o uso de palavras, e ainda exclui o uso de sinais vocais ou para 

linguísticos e indicações como tons de voz emocional. Daí o título secundário de 

linguagem corporal. Em muitas situações a comunicação não verbal pode substituir 

de forma mais eficiente à comunicação verbal. Segundo alguns pesquisadores, 

existe um universo de mais de 700.000 sinais diferentes. Alguns exemplos de 

mensagens que são transmitidas de melhor forma pelos sinais não verbais são: dor, 

sentimentos, emoções e cansaço. 

Para linguística: é a comunicação que usa de tonalidade de voz, da 

qualidade dos sons que acompanham a fala, delatando qual é a situação em que o 

falante se encontra. Alguns exemplos de percepções via comunicação para 

linguística são: se o falante está bem ou mal, alegre ou triste, cansado ou bem 

disposto. Essa pode ser também uma grande ferramenta para estudo com todos os 

interessados no projeto, principalmente da equipe de projetos, pois assim pode-se 

perceber como anda o nível de motivação e satisfação daqueles que fazem 

acontecer as tarefas do dia a dia. 

Já a comunicação interna nas organizações é a somatória da comunicação 

desenvolvida por uma organização empresarial para estabelecer canais que 

possibilitem o relacionamento ágil e transparente, com a direção com o público 

interno e entre os próprios elementos que integram este público.  

 A comunicação é um fator crucial de sucesso para as relações humanas, 

assim como desempenha um papel muito importante no gerenciamento de projetos. 
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Os gerentes de projeto passam a maior parte de seu tempo executando a 

comunicação (Mulcahy, 2009).  Logo, comunicar é uma dos fatores decisivos para o 

sucesso de um projeto. 

2.2 Influência da comunicação 

Uma pesquisa recente revelou que novos ambientes de trabalho não 

dispensam a liberdade de dialogar com superiores para manter um bom clima na 

empresa. A Page Personnel entrevistou 200 profissionais, de 20 a 30 anos, de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, entre analistas, coordenadores e gestores de diversos 

setores, entre junho e julho de 2012. Através desse estudo, puderam observar que 

computadores potentes, salas de jogos, áreas de descanso com sofás confortáveis 

não são os itens que mais atraem os jovens profissionais em uma empresa. De 

acordo com levantamento realizado pela empresa global de recrutamento, um bom 

ambiente de trabalho é aquele no qual o jovem tem contato direto com diferentes 

níveis da organização. Para 52% dos consultados, ter a liberdade de poder dialogar 

com superiores ajuda a manter um bom clima na empresa. "A liberdade não pode 

ser apenas aparente, com ambientes convidativos, ela precisa se refletir nas 

relações de trabalho com a liderança", comenta Roberto Picino, diretor-executivo da 

Page Personnel. "Faz total sentido, porque ter uma relação próxima e aberta com o 

chefe, gestores e superiores gera valor agregado, e isso é mais importante para os 

profissionais do que o ambiente exterior", continua o especialista. "Não adianta a 

empresa ser 'cool' e ter belos ambientes para conversa se as relações hierárquicas 

são engessadas, isso desmotiva". Segundo Picino, um bom diálogo prima pelos 

interesses da empresa, mas permite ter do profissional sua melhor performance. As 

tarefas são delegadas e acompanhadas com proximidade, sem perder o 

pragmatismo, mas levando em conta o desenvolvimento e o aprendizado desse 

profissional, além de sua identificação com o trabalho. "Com interesses mútuos, o 

profissional e a empresa crescem, é uma relação mais genuína na prática", observa 

o diretor-executivo da Page Personnel. "Isso faz com que o dia a dia de trabalho seja 
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construtivo para as duas partes, e o funcionário é motivado pela atmosfera, não só 

pelo ambiente físico da empresa". 

Quando não há uma sede para agregar superiores e profissionais da 

empresa e todos trabalham de seus home offices, em ambientes de co-working ou 

escritórios temporários é que o diálogo se torna ainda mais importante, avalia Picino, 

não só para acompanhar as tarefas, mas principalmente para não desmotivar os 

profissionais ou desconectá-los dos interesses mútuos. "Em qualquer relação de 

trabalho que seja virtual, em que se usa chat e e-mail, mesmo neste caso tem que 

ter o olho no olho, tem que ter encontros", observa Picino. "À medida que a empresa 

cresce, fica mais difícil você só trabalhar virtualmente, porque as relações são 

humanas, são pessoais, então é preciso fazer encontros de tempos em tempos", 

sugere. 

Na falta de um ambiente compartilhado de trabalho, perde-se a oportunidade 

do aprendizado em conjunto, avalia o especialista da Page Personnel, e a troca de 

opiniões e sugestões fica mais difícil, quando não ausente. "A ausência de interação 

e diálogo pode distanciar o profissional do trabalho e afetar a eficiência da empresa", 

adverte Picino. Por outro lado, o excesso também é ruim, assinala, referindo-se às 

empresas que só fazem reunião o dia todo. "Quando você olha para as empresas 

hoje, as empresas que crescem são aquelas em que os profissionais se identificam 

com o trabalho que fazem e também com a cultura da empresa", comenta Picino. "O 

profissional vai usufruindo das relações para crescer junto com a empresa, o mundo 

é relacional, não importa se o canal é online ou ao vivo, se você não tiver esse 

diálogo, você prejudica a eficiência". Além do diálogo com superiores (52%), quando 

indagados sobre o que os motiva no ambiente de trabalho e agrega para um bom 

clima corporativo, os profissionais citaram, também, respeito mútuo (19,4%), clima 

informal e dinâmico (17,3%), flexibilidade de horário (10,2%) e boa estrutura física da 

empresa (1%). 

Destacaram-se no Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

Brasil, Project Management Institute – Chapters Brasileiros em 2011, alguns itens 

associados à comunicação em projetos, apontados abaixo: 

Os percentuais indicados representam % das organizações que citaram 

cada item. 
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Comunicação é a habilidade mais valorizada pelas organizações no 

gerenciamento de projetos (57,4%). 

Dentro dos aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de 

projetos das organizações, comunicação aparece em 4º lugar (69,8%) atrás de 

Tempo (98,8%), Escopo (96,6%) e Custos (83,3%). 

De acordo com as organizações que participaram da pesquisa, comunicação 

é a habilidade que é considerada como mais deficiente em seus gerentes de 

projetos (41,10%). 

Problemas com comunicação foi o item mais citado em relação aos 

problemas mais frequentes nos projetos das organizações (72,1%). 

Os itens destacados anteriormente deste Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos nos permite confirmar o quão importante é o processo e 

o gerenciamento de comunicação para as organizações. 

Ao mesmo tempo em que comunicação é a habilidade mais valorizada pelas 

organizações, também é identificada como a habilidade com maior deficiência em 

seus gerentes de projetos. Esta deficiência implica diretamente em que “problemas 

de comunicação” possuem a maior incidência de problemas citados pelas 

organizações do estudo referenciado. 

Um dos maiores erros estratégicos em uma organização é a falta de 

comunicação em todos os níveis, da presidência para a diretoria, da diretoria para a 

gerência e assim por diante. Falta de comunicação pode influenciar inclusive nos 

resultados de uma organização, como foi o exemplo da empresa de autopeças 

Mueller, cujo faturamento caiu 50% em um único trimestre de 2008 (fonte: Revista 

Você SA, edição 132, p.41, Junho 2009) devido à falta de comunicação sobre a crise 

global. Por receio dos impactos psicológicos, a Mueller optou por não falar sobre o 

assunto e esta atitude gerou um clima de insegurança geral entre os 1.900 

funcionários. A única saída: expor a gravidade da situação aos funcionários, 

melhorar os canais de comunicação e reconquistar a sua confiança. A atitude 

mostrou resultados e, mesmo com o corte de 20% dos funcionários, a empresa 

reconquistou a confiança dos funcionários. 
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“O termo motivação envolve sentimentos de realização, de crescimento, e de 

reconhecimento profissional, manifestados por meio de exercícios das tarefas e 

atividades que oferecem suficiente desafio e significado para o trabalho” 

(CHIAVENATO, I), e é justamente o que o funcionário deseja: informação, 

reconhecimento e estímulo necessário para um bom trabalho. 

Alguns profissionais sempre questionam a respeito do insucesso na tentativa 

de implantarem projetos organizacionais na empresa. Descartando o fato de que 

todo projeto deve ser patrocinado pela alta direção, a maior dificuldade é encontrada 

no chão de fábrica, entre os colaboradores operacionais, que muitas vezes não 

compram a ideia e, para fazer valer a frase “não dará certo”, colaboram para que sua 

palavra prevaleça acima da viabilidade técnica e funcional. 

É preciso ter uma visão definida a respeito da importância e da influência da 

comunicação para que os objetivos traçados pela gerência de projetos sejam 

atingidos. Assim, os resultados de outra pesquisa, feita em 2006, auxiliam na criação 

de parâmetros de comunicação que garantem um nível de comunicação adequado a 

todos dentro dos projetos de uma maneira geral. Tal matéria, intitulada “Dificuldade 

de trocar informações é a maior causa de problemas”, aponta que falhas de 

comunicação podem ser a principal causa de disparates em projetos corporativos. É 

o que indicam os resultados preliminares de uma pesquisa sobre gerenciamento de 

projetos, conduzida pela empresa norte-americana de treinamento Vital Smarts. 

O estudo mostra que a falta de habilidade dos gerentes de projetos para 

conversar com sua equipe sobre situações críticas frequentemente acarreta o 

fracasso. O resultado da pesquisa sugere cinco situações críticas que envolvem 

problemas de comunicação: 

1. Estabelecer prazos finais arbitrários e recursos inadequados; 

2. Falta de liderança e energia para conduzir o projeto, além de interesses 

políticos; 

3. Não respeitar a priorização dos processos do projeto; 

4. Má vontade dos membros da equipe, que encaram a tarefa com 

sofreguidão; 

5. Falhas para identificar problemas no projetos em tempo hábil para 

consertá-lo. 
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A pesquisa foi realizada com mais de 800 gerentes de projetos e 150 horas 

de observação de atividades em projetos. Um dos resultados é que 80% destes 

gerentes dizem enfrentar com frequência prazos e recursos inadequados que não 

têm relação com a realidade. Outros 18% afirmam sentir que foram capazes de 

enfrentar a situação. 

Em números, o estudo mostra que, devido à falta de comunicação 74% dos 

empresários gastam mais do que o previsto no orçamento, 82% ultrapassam os 

prazos, 79% não conseguem atender às especificações de qualidade e 

funcionalidades e 67% enfrentam problema de autoestima da equipe. 

Por isso, o analista alerta que é preciso criar o hábito de conversar sobre 

assuntos críticos e estabelecer uma métrica que avalie e indique se o processo está 

sendo bem-sucedido ou não. 

2.3 Gerenciamento da comunicação em projetos 

Na gerência de projetos podemos afirmar que uma das áreas mais 

importantes é o gerenciamento das comunicações; isso se dá pelo simples fato de 

ser a área que “trafega” por todas as áreas de conhecimento da gerencia de projeto, 

com propriedade e igual necessidade as demais áreas. Analisando cada uma das 

áreas de conhecimento de um plano global de projeto, é possível, em cada uma 

delas, encontrar espaço para aplicar algum tipo de habilidade ou técnica de 

comunicação. O responsável pela comunicação é capaz de negociar e influenciar 

diretamente no resultado do projeto é um líder capaz de motivar e tirar o melhor 

resultado da equipe, bem como ser um bom negociador. Por exemplo, a partir da 

autorização de início do projeto, efetuada formalmente, o gerente de projeto passa a 

conhecer o produto que será desenvolvido, a necessidade, premissas, objetivos e 

restrições do projeto. A partir daí tudo envolve comunicação. 

A gestão da comunicação engloba os processos necessários para assegurar 

que as informações do projeto sejam obtidas e disseminadas. Segundo Chaves 

(2006), é necessário obter informações precisas de quando o projeto deve iniciar, 
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quanto ele deve custar e principalmente qual o produto e subprodutos serão 

gerados. O gerente de projeto tem um papel muito importante nesta área, pois, 

contribui diretamente no resultado e desenvolvimento do projeto. Ele deve dominar 

habilidades necessárias para negociação, influência e resolução de problemas. 

Se acontecer uma descrição errada do produto, ou se no planejamento do 

escopo não estiver claro o que está dentro e fora do escopo, o projeto pode não ter 

fim.  

Exemplos de projetos: produção de um filme; desenvolvimento de um 

produto; lançamento de uma marca; realização de um evento; reconstrução de uma 

cidade; desenvolvimento de uma astronave; lançamento de um cantor; 

desenvolvimento de um shopping center; desenvolvimento de um curso; organização 

de um grande casamento; reforma de uma casa; aquisição de empresa; 

desenvolvimento de uma nova planta de uma fábrica. O objetivo dos exemplos 

dados é ilustrar que um projeto pode ser pequeno e simples, como mudar a cor de 

uma casa, ou grande e extremamente complexo como o desenvolvimento de uma 

astronave. Cada projeto possui suas características exigindo mais ou menos 

planejamento e monitoramento, como: fatores sociais; fatores econômicos; fatores 

ambientais; legislação; integração com outros projetos da organização; integração 

com software de terceiros; número de recursos alocados; tamanho do projeto em 

horas; tecnologia; metodologia; maturidade da equipe na tecnologia; maturidade da 

equipe na metodologia; escopo; compromisso com cliente externo; projeto prioritário 

na organização; recursos concorrentes; verba destinada; infraestrutura. 

Parte das características mencionadas é oriunda do Planejamento 

Estratégico, uma vez que frequentemente projetos são aplicados para atingir o plano 

estratégico.  

Para conduzir os projetos, o gerenciamento visa garantir que os objetivos do 

mesmo serão atendidos, e para isso necessita a aplicação de habilidades, técnicas, 

ferramentas e conhecimento. Este gerenciamento envolve desde a identificação da 

necessidade do cliente até a entrega final conforme produtos resultantes acordados 

no escopo do projeto. Mantendo o equilíbrio entre as restrições do projeto, como 

custo, prazo, qualidade, recurso, riscos, entre outras. 
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O gerenciamento de projetos traz muitas vantagens para organização: 

permite respostas rápidas às mudanças de mercado e novas oportunidades; 

possibilita iniciativas nas organizações e comunicação aberta; reduz perdas 

financeiras através do gerenciamento de cada fase do projeto; permiti tomada  de 

decisão  embasado em métricas.  

É comum quando se fala em gerenciamento de projetos que mudança é uma 

constante certa.  

Diante deste fato é necessário estar preparado para as possíveis mudanças, 

definindo um processo para aplicar quando ocorrer com o intuito de garantir e cercar 

todas as variáveis que norteiam o âmbito do projeto. Referente a esse tema Chaves 

et. al (2010) coloca as mudanças sobre dois aspectos: as mudanças 

necessárias/requeridas, quando há atraso no projeto, falta de recursos (humano ou 

financeiro); mudanças solicitadas, referente aos requisitos de negócio ou técnicos. 

Para ambos os casos precisa ser verificado se estas mudanças serão aprovadas, 

caso afirmativo verificar o impacto, replanejar o projeto, revisar toda a 

documentação, incluindo o cronograma, e obter aprovação da nova linha de base do 

projeto. Através destas ações permite que alguns dos benefícios do gerenciamento 

de projetos mencionados pelo autor VARGAS (2009) aconteça, como: disponibilizar 

orçamento antes de iniciar os gastos, antecipar a identificação de possíveis 

problemas podendo aplicar ações preventivas e corretivas evitando que o problema 

aconteça, e contribuir para tomada de decisão uma vez que as informações estão 

organizadas e disponíveis.  

A comunicação dentro da gestão de projetos é um processo chave para o 

sucesso ou fracasso de um projeto, uma vez que a falha na comunicação pode 

trazer consequências como: Má interpretação na mudança de escopo, atrito entre 

equipes, atrasos no cronograma, frustrações e não satisfação das expectativas das 

partes interessadas. Pode causar uma relação bastante conturbada, entre cliente, 

GP e equipe. 

Sempre que há a necessidade de efetuar um planejamento de escopo, 

prazo, custos, recursos humanos, qualidade, risco ou suprimentos, sempre existirão 

pessoas se comunicando, pessoas solicitando ou recebendo informações, pessoas 

informando e pessoas sendo informadas. 
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No ambiente de projetos surge a consciência da necessidade de se trabalhar 

embasado por um bom plano de comunicação, onde possam se achar as respostas 

para perguntas como: De que forma tudo isto vai acontecer? A equipe está 

preparada para as reuniões? A equipe conhece o suficiente do produto que será 

desenvolvido? Os prazos estão corretos? Qual o custo do projeto? Este subproduto 

esta no escopo do projeto? É preciso alterar o prazo? Alterando o prazo a qualidade 

será mantida? E se a máquina quebrar, o projeto atrasa? A falta de consciência e de 

prática de respostas a todos estes questionamentos é normalmente o motivo de 

grandes problemas e resulta em insucesso nos projetos, fato comprovado na prática 

e através de entrevista com experientes profissionais da área de projetos. O 

importante mesmo é atentar para o fato de que em 5 todas as áreas, será 

necessária a solicitação e obtenção de informação, ou seja, estará sempre 

acontecendo uma comunicação. 

Os humanos se comunicam das mais diversas formas, e o bom negociador, 

gerente de projeto e líder, deve ser capaz de falar com todas as partes do corpo. 

Mostrar o que deseja utilizando todos os recursos da comunicação uma vez, que a 

maior parte é a comunicação acontece de maneira não verbal. Entretanto, não se 

deve perder o foco no registro da conversa, reunião, e-mail e como a informação 

será gerada e distribuída a todos os envolvidos no projeto. 

É importante salientar que o gerente de projeto tenha consciência da função 

que exerce na gestão de um projeto.  Habilidades como relacionamento 

interpessoal, gestão de conflitos, inteligência emocional e liderança são 

características importantíssimas para que se consiga uma comunicação eficaz com 

os envolvidos no projeto. O gerenciamento das comunicações é uma obrigação do 

gestor e contribui em larga escala para garantia do sucesso de um projeto. 

Quando da implantação do gerenciamento de projeto, muitas organizações 

focam seus esforços em habilitar-se com grande expertise em gerenciamento do 

escopo, gerenciamento do tempo, ou outras competências. O fato é que todas estas 

tarefas serão desenvolvidas por pessoas, e apesar desta ser uma constatação 

intuitiva, esta priorização normalmente não acontece. Para implementar bem o 

gerenciamento de projeto, com maior chance de sucesso, deve-se lembrar que 

projetos são gerenciados por pessoas e não por ferramentas e ainda que as 
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pessoas controlam as ferramentas. Atualmente, as empresas que têm tido sucesso 

na implementação de gerenciamento de projeto, têm focado esforços em temas 

direcionados às pessoas, por exemplo, cultura, comunicação, trabalho em equipe, 

entre outros. Somente após tratar os assuntos relacionados aos indivíduos é que as 

ferramentas e metodologias são abordadas, como descreve Kerzner (2008). Desta 

forma, percebe-se a influência da comunicação na implementação do gerenciamento 

de projetos, visto que para alcançar pessoas, construir uma relação de confiança e 

mantê-la, é imprescindível o desenvolvimento de habilidades e técnicas de 

relacionamento interpessoal, que indiretamente torna-se objeto deste estudo. O 

gerente de projetos deve ter a capacidade de coordenar a equipe a todo tempo, 

mesmo não sendo possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até mesmo 

porque seria humanamente impossível, mas ele tem que manter presença e contato 

com o time ao longo do projeto atento a tudo o que ocorre, sendo capaz de ser 

informado e informar as decisões que afetam os envolvidos no projeto. O gerente de 

projeto é a junção, o ponto de ligação que mantém todos os elementos do projeto 

integrados. Sem essa integração, todo o andamento do projeto fica comprometido. 

Um grande número de boas ideias podem ser perdidas em função da dificuldade de 

administrar relacionamentos. O gerente de projetos tem a responsabilidade de 

assegurar que as informações sejam explícitas, claras e 15 completas, de modo que 

os seus interlocutores não tenham dificuldades para entender as mensagens 

transmitidas. Após a divulgação das informações, passa a ser responsabilidade do 

receptor certificar-se de que realmente as entendeu. 

Os gerentes de projeto investem muito do seu tempo em atividades de 

comunicação por meio de reuniões com clientes e equipe do projeto, e-mails, 

comunicações verbais e outras atividades afins. Porém, salientamos que a chave da 

comunicação é o receptor entender o código e a mensagem do emissor. 

Além de aplicar todas as técnicas e habilidades de planejamento, também é 

interessante a obtenção de uma ajuda da área de comunicação, pois é necessário 

adquirir informações de pessoas especializadas no desenvolvimento do produto. Ao 

buscar e receber estas informações exercita-se a comunicação, pois existe um 

emissor, um receptor e uma mensagem, que poderá ser clara ou não, isto também 

dependerá de que forma a mensagem está sendo enviada ou recebida, se está 

sendo utilizada na documentação prevista no projeto e de forma eficaz.  Isto é 
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aplicável a todas as áreas. De acordo com PMBOK (2008) projeto é uma atividade 

com um esforço previsto para iniciar e terminar tendo como produto resultante um 

produto, serviço ou resultado. O término de um projeto pode ocorrer de três formas: 

quando finalizada as atividades previstas e atingidos os objetivos estipulados; 

quando identificado que os objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o 

projeto precisa ser encerrado; ou quando o projeto não é mais necessário. 

O gestor de projeto é quem tem a responsabilidade de administrar o plano 

de comunicação durante todo o ciclo de vida de um projeto. Ele deve se comunicar 

de forma simples, clara, objetiva, utilizando os mais variados recursos desde a 

entonação da voz ao telefone á comunicações escritas, e-mails, atas e reuniões 

presenciais. O gerente de projeto ocupa uma posição de liderança, deve comunica-

se com todo escalão de stakeholders, e agir embasado em informações bem 

documentadas e registradas. 

A falha na comunicação pode trazer fracassos e  graves consequências para 

o projeto como, atrito entre equipes, frustrações, insatisfação das expectativas das 

partes interessadas, retrabalhos, alterações no escopo, variações nos cronograma e 

perca no controle de custos. 

 

O processo de comunicação em projetos deve se ajustar ao ambiente 

organizacional no qual o projeto está inserido, assim como ao tipo ou natureza de 

cada projeto que está sendo desenvolvido.  Por exemplo, as características 

diferentes de projetos de engenharia, infraestrutura, desenvolvimento ou 

implementação de sistemas, entre outros, apresentam requisitos e comportamentos 

únicos que devem ser considerados no gerenciamento de comunicação. 

Para ser bem sucedido na implantação de uma estratégia de gestão é 

fundamental um bom projeto. Mas isso não é tudo. Afinal, o sucesso depende 

substancialmente de fatores comportamentais das pessoas para as quais o projeto 

se destina: aceitação, percepção dos benefícios, resistências etc. E a disciplina 

capaz de contribuir neste desafio é a comunicação. Aquela que traz em si a proposta 

da inclusão, que implica em conversação (falar e ouvir, considerando a opinião do 
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outro e se colocando no lugar dele) e que tem a capacidade de enxergar de maneira 

mais ampla os riscos e as oportunidades. 

Segundo o professor José Rodrigues, o êxito de uma organização depende 

da implementação da estratégia que lhe foi traçada. E, para isso, ele cita três pilares: 

“metas simples, consistentes e de longo alcance”, “profundo conhecimento do 

ambiente competitivo” e “medição dos objetivos”. Esta metodologia serve como uma 

luva para a implantação de projetos cuja taxa de sucesso depende muito da 

capacidade de comunicação das lideranças quando do lançamento e sustentação do 

projeto. Analisando melhor: 

Metas simples, consistentes e de longo alcance: 

O líder precisa entender a diferença entre informação e comunicação. O 

primeiro garante apenas a transmissão de dados por alguém, enquanto que o 

segundo traz a garantia do entendimento pelo outro, aquele que recebe, processa e 

responde às informações recebidas. Assim, simplificar uma meta é garantir seu 

pleno entendimento pelo outro (normalmente responsável pelo seu atingimento). É 

fundamental se colocar no lugar do outro. E este outro não vai dar conta de uma 

meta se não a compreende. Além disso, a consistência de meta está no seu grau de 

desafio oferecido ao outro. E desafio depende do nível de envolvimento que, para 

tanto, precisa de clareza para que ele se sinta envolvido naquele projeto. O longo 

alcance aponta para a frente, perspectiva. Ou seja, o passado é somente referência 

e as pessoas tendem a preferir um farol apontado para o futuro. Nada diferente do 

que é um projeto de TI, o que aumenta a responsabilidade de uma boa entrega para 

o seu projeto junto a seu público de interesse. 

Entendimento profundo do ambiente: 

Mapear seus públicos, fazer boa leitura dos cenários em volta do projeto e 

traçar suas estratégias de comunicação: eis o caminho para compreender o 

ambiente onde se insere o projeto de TI quando da implantação. O mapeamento dos 

públicos implica em saber priorizá-los naquele período de lançamento do projeto, 

escolher muito bem as ferramentas de comunicação que deve utilizar para abordá-

los e, finalmente, clarear sua mensagem (posicionamento). Feito isso, seu projeto 

terá muita mais facilidades de compreensão pelos públicos para os quais se destina. 
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Medição dos objetivos: 

Pesquisa, pesquisa, pesquisa. O que não é mensurado não pode ser 

gerenciado. Portanto, é fundamental acompanhar cada passo de comunicação junto 

a seu público para saber os rumos que a implantação vem tomando. Fortalecer o 

que está dando certo e concertar aquilo que não saiu conforme o desejado. Em 

outras palavras, colocar-se no lugar do seu público e pensar com a mente dele. 

Afinal, da aceitação e entendimento dele depende totalmente o sucesso de seu 

projeto. 

A importância dada para a comunicação em projetos cresce cada vez mais 

nos últimos anos. Isso, na verdade, decorre do reconhecimento que a comunicação 

tem para o sucesso do gerenciamento de qualquer tipo de projeto. Por consequência 

as habilidades de comunicação têm sido cada vez mais exigidas dos gerentes de 

projeto. Nesse contexto, não é raro que um gerente de projeto precise investir a 

maior parte de seu tempo no processo de gerenciamento da comunicação. 

Existe uma correlação direta entre o desempenho do projeto e a capacidade 

do gerente de projeto (e de sua equipe) em realizar a comunicação atividades de 

comunicação. Os gerentes de projetos bem sucedidos estão constantemente criando 

consenso ou confiança em torno de suas decisões. Para tanto fazem uso sua 

capacidade de comunicação e de toda tecnologia que aumenta a sua eficácia e 

elimina mal entendidos. 

2.4 A comunicação eficaz 

Nos problemas encontrados no gerenciamento da comunicação, surgem 

sempre os motivos já tradicionais: falta de motivação dos colaboradores, falta de 

planejamento estratégico, falta de dedicação por parte da equipe mentora do projeto. 

Porém, muitos não se atêm a um fator primordial que levará ao sucesso ou não na 

implantação de qualquer projeto: a comunicação entre organização e 

colaboradores/membros de equipe.  
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Por ser um dos principais fatores decisivos de sucesso de projeto, a 

comunicação eficaz exige muito tempo e especialmente a atenção do gerente do 

projeto e dos membros da equipe. Uma prática que tem sido cada vez mais como 

um é a utilização de um sistema colaborativo para reduzir a demanda de tempo a ser 

investido nessas atividades, e ao mesmo tempo, melhorar a comunicação como um 

todo.  

Muitos projetos têm falhado, pois o processo de comunicação não leva os 

dados de forma ágil para a tomada de decisões. Os dados existem, mas não são 

acessados para tomada de decisão. 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (2003), os problemas da comunicação 

fazem parte das principais fraquezas das estruturas de empresas tradicionais, são 

mais graves à medida que o nível hierárquico aumenta. 

Em pesquisa realizada para a Construction Industry Institute (CII) dos 

Estados Unidos, foram entrevistados 582 gerentes de projetos, engenheiros e 

construtores em 72 projetos espalhados por oito países. O estudo concluiu que 

existem seis categorias críticas de comunicações em projetos, apresentadas no 

quadro abaixo: 
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QUADRO 1 - CATEGORIAS CRÍTICAS DE COMUNICAÇÃO 

 
FONTE: Adaptado de Thomas e colaboradores (1998) 

 

Apesar de essas categorias terem sido identificadas em projetos de 

infraestrutura/construção civil, elas seriam aplicáveis a qualquer tipo de projeto. 

De acordo com Chaves et. al (2010) o gerenciamento da comunicação inclui 

os processos necessários para garantir a geração, coleta, distribuição, 

armazenamento, recuperação e organização das informações do projeto na forma e 

nos prazos apropriados conforme cinco processos: 

1º.  Identificar as partes interessadas: Objetiva identificar todas as pessoas 

e/ou áreas/organizações que podem ser afetadas pelo projeto ou podem afetar o 

projeto, registrando as informações importantes quanto aos seus interesses, impacto 

e envolvimento do projeto. Como pode ter muitos envolvidos em um projeto é válido 

classificar conforme grau de interesse, influência e nível de envolvimento, facilitando 

o gerenciamento. Considerando que as partes interessadas podem mudar ao longo 
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do projeto conforme as fases do ciclo de vida além de identificá-las no início, deve 

ser monitorado sempre se são as mesmas e se seus interesses permanecem. 

Conforme PMBOK (2008) e Chaves et. al (2010) as partes interessadas em um 

projeto inclui: clientes/usuários (pessoas que irão utilizar o produto resultante do 

projeto, como o produto ou serviço, podendo ser clientes/usuários externos ou 

internos); patrocinador (pessoas ou grupo que irão bancar o projeto em termos 

financeiros. Este tem um papel importante no desenvolvimento do escopo inicial e  

no termo de abertura do projeto, podendo também se envolver com assuntos críticos 

do projeto, como por exemplo, mudança de escopo);  equipe do projeto (são os 

responsáveis pela entrega dos produtos resultantes do projeto);  fornecedores(grupo 

de serviço, subcontratado que fornece produto e/ou serviço para o projeto); suporte 

técnico (pessoas ou grupo que irão  garantir que os produtos estejam disponíveis 

para o uso); grupo de revisão técnica e de qualidade, auditores, órgãos 

regulamentadores (pessoas, grupo, instituição que irá assegurar que os processos 

são seguidos e a qualidade dos produtos atende os padrões  definidos); público, 

sindicatos/organizações de negociação, concorrentes (pessoas ou grupo que são 

afetados pelos produtos resultantes do projeto); outros gerentes de projeto ou 

equipes de projeto (podem ser afetados caso haja alguma integração entre os 

projetos.). 

2º. Planejar as comunicações: Seu objetivo é determinar as necessidades de 

informações no projeto e planejar como será a comunicação. Este planejamento se 

dá através de um plano de comunicação que deve conter: se a comunicação será 

formal ou informal; os mecanismos; formato da comunicação; a periodicidade; o que 

será comunicado; de que forma; responsável por comunicar; público alvo para 

receber a comunicação; caso a comunicação seja via e-mail, ter especificado os 

grupos de e-mail conforme público alvo; e a forma que será armazenada a 

comunicação. O plano de comunicação tem como foco: garantir que as informações 

cheguem as partes interessadas no tempo adequado; que através do reporte do 

progresso do projeto possa ser identificado os pontos críticos; que contribua para 

tomada de decisão; que melhore e facilite os trabalhos para a equipe do projeto; que 

consiga cercar as comunicações necessárias para que não haja comunicação em 

excesso e nem a falta de informações. Na elaboração de um plano de comunicação 

deve ser levado em que conta a natureza do projeto, como: tipo de projeto, se irá 



41 
 

desenvolver um produto, se é um projeto de prestação de serviços, etc.; a duração 

do projeto, dias, meses, anos; porte do projeto; estrutura do projeto. Pois, 

dependendo da natureza do projeto a exigirá um plano mais detalhado ou um plano 

mais simples. 

3º. Distribuir as informações: Objetiva disponibilizar as informações 

necessárias conforme planejado no plano de comunicação. 

4º. Gerenciar as expectativas das partes interessadas: Consiste na interação 

com as partes interessadas a fim de atender suas necessidades e resolver 

problemas que possam ocorrer.  

Assim como qualquer outro plano do projeto, deve ser verificado ao longo do 

projeto se há necessidade em atualizar o plano de comunicação, como sugestão 

conforme Chaves et. al (2010) adotar o PDCA (planejar-fazer-verificar-agir), 

contribuindo para o plano de comunicação manter-se atualizado. 

5º. Reportar o desempenho: A finalidade está em coletar e distribuir as 

informações sobre o desempenho do projeto. Normalmente em projetos o 

desempenho é demonstrado através do relatório de acompanhamento do projeto, de 

forma sucinta são apresentadas as atividades que estão em dia, as atividades que 

estão atrasadas, tendência do projeto resultando se o projeto está adiantado, dentro 

do prazo ou atrasado. De acordo com Chaves et. al (2010) ao criar o relatório é 

importante verificar: o tipo de informação necessária, a periodicidade que os dados 

precisam ser coletados e do relatório, a avaliação dos riscos do projeto, as 

mudanças ocorridas no projeto, o acompanhamento dos custos, a forma que será 

gerado este relatório, o método que será utilizado para distribuí-lo. 

No projeto da 5ª edição do PMBOK que está sendo revisado pelo PMI, a 

área de gerenciamento das comunicações do projeto provavelmente sofrerá uma 

modificação passando a conter com os processos abaixo: 

Plano de Gerenciamento de Comunicações: O processo de coleta e análise 

de informações das partes interessadas sobre o projeto e requisitos para 

desenvolver uma comunicação adequada para o projeto. 
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Gerenciar as comunicações: O processo de coleta de informações sobre o 

projeto para criação, distribuição, armazenamento, recuperação e disposição final de 

acordo com o Plano de Gerenciamento de Comunicações. 

Controle Comunicações: O processo de monitoramento e controle de 

comunicações durante todo o ciclo de vida do projeto para assegurar as 

necessidades de informação das partes interessadas no projeto são atendidas. 

Referente à comunicação, Chaves (2010) destaca ainda que o gerente de 

projeto deve reconhecer as barreiras potenciais na comunicação e tomar ações para 

evitar impacto negativo. 

Além das responsabilidades e atribuições que um gerente de projeto deve 

ter, é válido referenciar outro papel de extrema importância que contribui para o 

projeto, que é o patrocinador do projeto. O patrocinador é quem favorece o projeto 

através de recursos financeiros, podendo este ser uma pessoa ou entidade-

empresa. E também este papel tem como finalidade apoiar o gerente de projeto 

quando necessário, além de influenciar no andamento do projeto conforme PMBOK 

(2008). 

Para Cerqueira (2010) uma das ações para alcançar o sucesso do projeto 

seja na organização executora quanto na organização cliente são comunicações 

rápidas e precisas; De acordo com Amitnstein (2010) a ausência de comunicação 

está entre as dez principais razões pelas quais um projeto falha; Na pesquisa de 

maturidade e sucesso em projetos de TI.  

Conforme Piçarro (2010) referenciam a lista “Top Ten Reasons Project Fails” 

por Frank Winters, e nesta aparece a comunicação inadequada, incluindo relatórios 

de progresso e controle de atividades como uma das principais falhas na gestão de 

projetos de TI. E conforme estudo de benchmarking em gerenciamento de projetos 

Brasil realizado em 2010 pelo PMI, para 40,1% a comunicação é o terceiro problema 

que ocorre com mais frequência nos projetos. Muitos gerentes de projeto ignoram a 

necessidade de registrar as informações do projeto. Especialmente para os projetos 

mais longos a utilização de um diário do projeto é fundamental para que os dados e 

acontecimentos não sejam esquecidos. 
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Importante ressaltar que, quanto maior e mais complexo for o projeto, mais 

importante é seu processo de comunicação. Conforme essa complexidade aumenta, 

a utilização de uma ferramenta informatizada e online para apoiar e realizar uma 

parte significativa da comunicação se torna essencial para o sucesso do projeto. 

Conforme o Project Management Institute (PMI), 90% do trabalho de um 

Gerente de Projetos está ligado com as atividades através da comunicação pois, ela 

é a base e essência para o sucesso do Projeto. A comunicação é fundamental para 

integrar todas as partes envolvidas os chamados stakeholders e atender as 

expectativas de cada uma das partes no gerenciamento de um projeto. Para tanto, 

deve-se empregar os processos necessários para garantir a geração, coleta, 

distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final de todas as 

informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada.  

Esse processo fornece as ligações muitas vezes conturbadas e críticas entre 

pessoas afim de atender a uma expectativa real em busca do objetivo comum do 

projeto. O gerente de projetos deverá ser a pessoa mais comunicativa podendo 

utilizar-se de um tempo excessivo para isto, a fim de alinhar a comunicação através 

das informações, necessidades e expectativas do seu cliente e patrocinador, 

filtrando e repassando na linguagem comum aos analistas e desenvolvedores, ou 

seja, ligação direta com todas as partes interessadas. 

Antes que qualquer projeto organizacional seja transmitido aos 

colaboradores, é necessário entender como anda a relação organização x 

colaborador, conhecer a imagem que o colaborador têm da empresa, saber se suas 

necessidades estão assistidas e se o canal de comunicação está adequado. Os 

colaboradores são avaliados periodicamente e, mediante suas participações, são 

devidamente recompensados, seja de forma financeira ou sob a forma de 

treinamentos para aumentar sua capacidade e competência. 

Todos os envolvidos no projeto devem entender a real importância da 

comunicação e como ela afeta diretamente o projeto como um todo. 

Entretanto, a comunicação durante o projeto nem sempre é positiva. 

Precisa-se estar preparado para suportar os conflitos e gerenciá-los quando 

ocorrerem, pois isto é uma prática real e cotidiana que ocorre naturalmente e em 
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inúmeras vezes durante todo o processo de implantação de um projeto e o principal 

fator resultante de conflitos é a falta de comunicação. 

Para que o gerenciamento de conflitos seja bem-sucedido deverá ocorrer 

uma relação de confiança e estabilidade entre os envolvidos para resultar maior 

produtividade e relações duradouras de trabalho. 

Fontes de conflito podem ser iniciadas por qualquer um dos stakeholders e 

em qualquer momento no decorrer do projeto. 

Por isso, a organização deve sempre pensar qual a imagem que o seu 

colaborador tem da empresa, pois um membro de equipe que está motivado e 

treinado produzirá produtos de elevada qualidade e utilizará toda a sua competência 

e talento nas tarefas que lhe competem, ao passo que um colaborador insatisfeito 

poderá ser extremamente prejudicial à qualidade dos produtos, ao atendimento ao 

cliente e aos negócios. É preciso, antes de vender ao Cliente o seu produto, vender 

ao colaborador a tarefa a ser executada, fazer com que ele esteja engajado com a 

empresa, satisfazendo suas necessidades. Não adiantará fazer uma campanha de 

marketing para os clientes, oferecendo-lhes produtos de alta qualidade, se o 

colaborador não comprar a tarefa e não for assistido adequadamente. A organização 

precisa pensar no Endomarketing, ou seja, o no Marketing “voltado para dentro”, que 

vai muito além da comunicação interna. 

Podemos exemplificar como sendo uma forma de conflito durante um projeto 

quando ocorre em um dado momento a escassez de recursos do fornecedor 

(analistas, desenvolvedores) ou em que o próprio Gerente de Projetos esteja 

envolvido com inúmeros outros projetos e não consiga dar atenção necessária e 

igual a todos os clientes e fornecedores. 

Regras básicas da equipe, normas de grupo e práticas sólidas de 

gerenciamento de projetos, como planejamento das comunicações e definição de 

funções, reduzem a quantidade de conflitos. Quando gerenciadas adequadamente, 

as diferenças de opinião são saudáveis e podem aumentar a criatividade e melhorar 

a tomada de decisões. Quando as diferenças se tornam um fator negativo, os 

membros da equipe do projeto são inicialmente responsáveis pela resolução de seus 

próprios conflitos e o GP deve estar alinhado a todos a fim de tentar reduzir por fim a 
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zero estes conflitos que venham a ocorrer. Se o conflito aumentar, o gerente de 

projetos deverá entrar em ação e buscar uma resolução satisfatória sem deixar cair 

no descrédito o projeto. O conflito deverá ser tratado sempre no início e geralmente 

em particular, usando uma abordagem direta e colaborativa. Se o conflito prejudicial 

continuar, será necessário usar procedimentos cada vez mais formais, inclusive a 

possível utilização de ações disciplinares. 

Existem diversas formas de comunicação e inúmeras campanhas 

motivacionais, entre elas: 

a) Sistema de integração organização e colaborador. 

Objetivo: inserir o colaborador nos negócios da empresa, fornecendo-lhe o 

material necessário (apostila com histórico da empresa, linha de produtos, inserção 

no mercado, regras de segurança do trabalho, etc). Desta forma, o colaborador 

familiariza-se com o ambiente, conhece os colegas, a filosofia da empresa e seus 

objetivos. 

Recursos: apresentação powerpoint da empresa, manual de integração 

apostilado. Confecção de vídeos institucionais. 

Premissas: local adequado para treinamento, reuniões, com recursos 

audiovisuais (computador, TV/Vídeo, Flipchart, etc). Preparação do material de 

integração pela Engenharia, RH, Marketing, Segurança do Trabalho, etc. 

b) Comunicação Interna via Quadro de Gestão à Vista. 

Objetivo: reduzir informações contraditórias e desencontradas, reduzir as 

especulações, as conversas de corredor, melhorar o nível de informação do 

colaborador e imbuir o colaborador das metas e objetivos da empresa. 

Recursos: quadro magnético de gestão à vista informando o faturamento da 

empresa (mensal e médio do último período), as metas de produção, os índices de 

PLR (absenteísmo, refugo e sucata, qualidade e produção). 

Premissas: Atualização diária dos gráficos (velocidade) para termos 

comunicação com grande qualidade, pro atividade dos colaboradores em buscar as 

informações (deixar os quadros em locais de fácil acesso e com grande circulação 



46 
 

diária, como entrada da empresa, entrada da fábrica e refeitório), disposição da alta 

direção em abrir os números para os colaboradores, gerando insumos básicos a 

todos. 

c) Motivo grama. 

Objetivo: conhecer as necessidades dos colaboradores, segundo Abraham 

Maslow, para que possam ser criados programas motivacionais específicos, 

conforme a necessidade a ser assistida. O motivo grama seria divulgado pela alta 

direção à equipe de gerentes e gestores que, por sua vez, divulgaria entre 

coordenadores e supervisores para que, por fim, fossem transmitidas aos 

colaboradores, ficando o RH como responsável pela coleta, tabulação, geração do 

gráfico e pesquisa de campanhas motivacionais (vídeos, palestras, reuniões, etc). 

d) Pesquisa de Imagem. 

Objetivo: conhecer a imagem que o colaborador possui da empresa, 

preparando-a para o endomarketing (ou seja, estabelecer uma relação integrada 

dentro da empresa, fazendo com que os colaboradores – que influenciam no serviço 

prestado ou no produto fabricado – tornem-se conscientes da importância da relação 

com o Cliente). Assim, tão importante quanto o motivo grama, a pesquisa de imagem 

serve para sabermos qual é a percepção que o colaborador (ou cliente interno) tem 

a respeito da empresa. A imagem que o colaborador (ou cliente interno) tiver da 

empresa, seguramente será a imagem que o Cliente (cliente externo) também tem, 

dentro da sua esfera de competência. 

e) Cartazes motivacionais. 

Objetivo: passar novas informações para a equipe interna, divulgar metas, 

conquistas, resultados, enfim o sucesso da organização como fruto do esforço e 

dedicação dos colaboradores. 

f) Canais diretos, como reuniões entre alta direção e a equipe (gerentes e 

gestores), entre gerência e colaboradores. 

Objetivo: ouvidoria interna dos problemas que eventualmente os 

colaboradores possam enfrentar na execução das suas tarefas, ou uma necessidade 

não assistida, ou parabenização por conquistas e resultados obtidos. 
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g) Palestras internas. 

Objetivo: apresentar as novidades da empresa, campanhas de segurança do 

trabalho (Semana da CIPA, palestras sobre doenças em geral), divulgação de 

resultados anuais, divulgação de reajustes em benefícios (convênios, refeições, etc). 

h) Avaliação de Desempenho 3600. 

Objetivo: avaliar, em forma de crítica construtiva, os pares, os superiores 

imediatos e os subordinados imediatos. Através da realização da avaliação de 

desempenho, é possível conhecer as necessidades de treinamento e educação de 

todos os colaboradores, seja nos requisitos técnicos como operacionais. 

i) Treinamentos técnicos e educacionais. 

Objetivo: capacitar os colaboradores de aperfeiçoamento técnico e 

educacional, tornando-os capacitados para as funções que exerçam e também 

contribuindo para o seu crescimento profissional e pessoal. 

Recursos: estes treinamentos poderão ser ministrados pela equipe técnica 

da empresa (engenheiros, coordenadores, supervisores, líderes) em assuntos 

técnicos, como metrologia, qualidade, desenho técnico (leitura e interpretação), e 

assuntos educacionais, como língua portuguesa, redação, matemática, etc. 

Participei de programas de treinamento desta forma, onde a equipe técnica 

dispendia cerca de uma hora diária para ministrar os cursos aos colaboradores 

interessados, sem ônus tanto para a empresa, como para a parte técnica ou “hora-

extra” para os colaboradores. A empresa, como complemento da avaliação de 

desempenho, usava a participação do colaborador, como fator decisório em 

situações de reestruturação. 

j) Premiação por sugestões. 

Objetivo: proporcionar aos colaboradores a oportunidade de exporem suas 

ideias e dar suas contribuições que, mediante o valor de retorno em função do valor 

investido (custo e benefício), seria premiado com valores (bônus) sob forma de ajuda 

de custo. Caberá à alta direção especificar os valores e os índices de pontuação 

para as premiações. 
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 A importância das ações relacionadas acima, que preparam o terreno para 

o Endomarketing, levam a um processo motivacional, como criação de parceria entre 

colaborador e empresa, o colaborador sente-se valorizado e integrado aos objetivos 

e metas da empresa, e estimula a criatividade dos colaboradores. O objetivo maior 

do Endomarketing é criar uma mentalidade dentro da empresa de prestação de 

serviços. 

A comunicação determina se os projetos se sustêm ou desandam. O Prof. 

Cichon da Universidade de Munique trata de comunicação em projetos de ERP e 

analisa o que deve ser atentado quando o assunto é comunicação em projetos. 

Exatamente na área de ERP há um intenso trabalho conjunto com terceiros, para 

buscar uma perspectiva externa sobre o escopo ou encontrar competências 

escassas internamente. “A comunicação é uma atividade transversal que se estende 

por todo o projeto” diz ele. 

1. Comunicação é um fator de sucesso 

Cichon relata de um estudo dos anos cinquenta, que compara a expansão 

de empresas. As empresas com maior sucesso eram as empresas com grandes 

investimentos, pois lidavam de forma muito mais intensiva sobre seu próprio 

sucesso. Cada item ou atividade de seu negócio era avaliado e estudado, onde a 

comunicação era primordial. 

2. Comunicação necessita de ferramentas personalizadas 

A ferramenta correta pode levar os participantes do projeto a se reunirem e 

definir os próximos passos. Cichon estava convencido de que somente com uma 

ferramenta de comunicação personalizada isso era possível de ser alcançado. Isso 

pode ser um checklist, um relatório ou um software. Com estas ferramentas se cria 

no grupo de projetos uma base para avaliação analítica. 

3. Comunicação necessita de termos compreensíveis 

Se a comunicação entre consultores e usuários não funcionar, haverá um 

alto potencial de conflito. Rapidamente ocorrerá uma falta de confiança nas ações 

entre um e outro. Cichon propõe em tais casos, repetir a resposta da outra pessoa 

para evitar enganos ou mal entendidos. Por exemplo: “Será que eu entendi 
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corretamente, que falamos sobre isso e aquilo?” O uso de mídia ou flipcharts pode 

ajudar a encontrar maior transparência e entendimento. 

Temos de pontuar que em projetos com barreiras culturais ou linguistas, 

essa é uma ação eficaz para certificar-se de que a mensagem esta entendida. Para 

tal, pode-se pedir simplesmente para a outra parte repetir o que entendeu para 

confirmar se houve um alinhamento no entendimento ou não. 

Somente e-mails é insuficiente. 

4. Repensar sobre as formas de comunicação 

Antes no início de um projeto deve se determinar quantas e quais etapas 

serão realizadas. É muito importante definir qual o canal e a forma de comunicação 

apropriada que deverá ser adotada. 

5. Eliminar o medo interno da comunicação 

Não se pode permitir que o medo diante da hierarquia se instaure na equipe 

de projetos. Deve haver confiança e liberdade em reportar problemas na busca por 

uma solução para os mesmos. 

6. Comunicação é mais do que escrever emails 

Cichon sugere que executivos sejam enviados de tempo em tempo por cerca 

de 2 semanas a um retiro, mais precisamente a um mosteiro para isolar-se e 

desenvolver a reflexão uma vez que a comunicação deve ser aprendida. A 

comunicação é muito mais abrangente e intensa do que o envio de E-mails. Para 

uma boa comunicação é essencial a presença pessoal e busca pelo  diálogo. 

7. A cultura ideal de comunicação 

Durante um projeto deve reinar uma cultura de comunicação na qual os 

problemas também possam ser abordados e discutidos abertamente. Segundo 

Cichon, a comunicação deve ser aberta, honesta, sincera e com credibilidade. 

Segundo Theo Bergauer os projetos são dirigidos com sucesso em uma 

combinação de cooperação, coordenação e comunicação. Projetos somente são 

bem sucedidos, quando é possível ter uma visão abrangente do projeto e as partes 
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interessadas sejam conectadas de forma eficiente. É por isso que cooperação, 

coordenação e a comunicação são importantes. 

Quando 10 remadores estão sentados em um bote e desejam chegar para 

frente, eles devem remar de forma simultânea e sincronizada, caso contrário 

gastarão energia desnecessariamente ou ficarão velejando em círculos sem 

chegarem ao alvo. As galeras romanas tinham um “impulsionador”, o qual ditava o 

ritmo das remadas por meio de batidas em um tambor. Essa idéia deve ser aplicada 

na coordenação de projetos, na qual necessita-se de um impulsionador ou um guia 

que conduza o projeto e sua equipe de forma organizada e sincronizada, evitando 

assim desgastes, conflitos e energia desnecessariamente. 

A palavra projeto é oriunda do latim proiectum e significa ‚“aquilo jogado para 

a frente“. Em muitos casos os integrantes da equipe de projeto são simplesmente 

jogados no ambiente de projeto. Muitas vezes, estes não possuem qualquer 

experiência ou conhecimento sobre gerenciamento de projeto. As consequencias 

são significativas: desde processos ineficientes passando por prazos não cumpridos 

e orçamentos estourados até total falha do projeto. 

Empresas com ramos e tamanhos diferentes, naturalmente estão envolvidos 

nos mais diversos projetos. Em um ambiente de trabalho, no qual cada integrante é 

responsável somente por uma parte, o lider de projeto é incumbido por uma boa 

coordenação. Isso não é fácil. Empresas ou pessoas habituadas a tomar suas 

próprias decisões, em um ambiente de projeto encontram-se subitamente como 

membros de um time. Caso o gerente de projeto não detecte esse conflito e 

encontre uma solução, todo o projeto pode se desgovernar.  

O planejamento e controle do projeto são essenciais. 

Mesmo antes de um projeto, tanto planejamento e controle são essenciais 

como base. Que os gerentes de projeto devem manter um olho sobre os cálculos 

parece evidente, mas não é. Repetidamente, entre as despesas e estimativa real 

acontece uma grande lacuna. Um estudo de viabilidade deve esclarecer se os 

objetivos podem ser alcançados com os requisitos de orçamento. Deve ser 

determinado com antecedência quando o projeto começa e termina. Incluir um 

calendário e um cronograma geral, para os funcionários e empresas envolvidos, 
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viabilizando que as datas sejam acompanhadas e cumpridas, de forma a fazer com 

que a data de conclusão do projeto possa ser cumprida. 

Somente se o gerente de projeto falar suficientemente com seu time, com o 

patrocinador e com as partes interessadas, é que as informações serão trocadas, as 

quais são necessárias para o sucesso do projeto. Especialmente se o projeto 

envolve a organização e os colaboradores trazendo mudanças é que o gerente de 

projetos deve investir na comunicação e diálogo.  

Em um projeto uma grande quantidade de informações deve ser trocada. 

Dependendo do propósito, diferentes ferramentas são aplicadas. Tais como: 

• Patrocinador deve ser informado do andamento do projeto; 

• Time de projeto debate sobre as suas atividades em uma reunião de 

projeto; 

• As partes interessadas querem saber qual o impacto do projeto. 

 
No caminho entre a definição de objetivos do projeto até a sua realização há 

uma grande variedade de problemas e obstáculos a serem vencidos. Muitas vezes, 

esses não podem ser abordados com os métodos formais de gerenciamento de 

projeto. Em muitos casos o gerente de projeto terá de recorrer à experiência e 

intuição. Se devido ao projeto houver risco de demissões ou outras mudanças sobre 

os impactados, a comunicação será bastante exigida e difícil. 

Nesse caso é importante que a direção do projeto promova aceitação e 

motivação para o projeto. O objetivo será de demonstrar benefícios, razões, 

desenvolvimento e alguma perspectiva positiva quanto às mudanças que ocorrerão 

devido ao projeto. Se a direção do projeto obter êxito, haverá energia suficiente para 

percorrer o árduo caminho e vencer os obstáculos que a mudança traz. Neste 

processo, a comunicação em projeto desempenha um papel central. 

É possível reconhecer a importância da comunicação com o time de projeto, 

assim como os membros periféricos ou partes interessadas no sucesso do projeto. 

Devido a isso, é importante conhecer métodos de comunicação, uma vez que o 

gerente de projeto deve desenvolver um plano de ação específico para a 

comunicação. 
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A comunicação em projetos engloba todas as formas de comunicação entre 

a alta direção, o time de projeto e as partes interessadas. Isso também envolve 

terceiros, como prestadores de serviço, técnicos, consultores, clientes e 

fornecedores. 

A comunicação promove a consciência dos envolvidos quanto as mudanças 

organizacionais ligadas a um projeto. Sem essa consciência as mudanças são 

difícies de serem atingidas. 

É importante que a comunicação em projetos seja considerada já na fase de 

planejamento de um projeto. Se durante um projeto surge resistência, 

desorganização e questões de responsabilidade pessoal, isso quer dizer que a 

comunicação relacionada ao projeto provavelmente foi negligenciada. Neste 

momento, é demasiado tarde para fazer as correções necessárias, uma vez que a 

credibilidade já está perdida. 

Nesta fase de planejamento, o gerente de projeto pode fazer algumas 

perguntas a fim de auxiliá-lo na definição do escopo da comunicação: 

• Quais as atividades e objetivos da comunicação em projetos? 

• Como posso planejar o andamento da comunicação em projetos? 

• Quais ações necessárias para implementação do plano de comunicação? 

• Como posso acompanhar a eficácia da comunicação? 

 
Com essas e outras avaliações é possível encontrar ou produzir um modelo 

a seguir que venha atender ao plano de comunicação proposto para determinado 

projeto. 

2.5 Sucesso em projetos 

  A definição de sucesso em projetos em Vargas(2003) apud Kerzner (1998) é 

de que de um projeto poderia ser definido através de resultados obtidos no prazo, no 

custo e na qualidade desejados. Já para Shenhar (2010), que define esta tríade 

como restrição tripla ou triângulo de ferro, sucesso refere-se ao fato de que a maioria 
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dos projetos é parte da gestão estratégica de suas organizações, e devem ser 

avaliados com base em suas contribuições para os resultados em geral, e não 

apenas pela sua habilidade em cumprir com as metas de tempo, orçamento ou 

desempenho. 

2.6 O sucesso através da comunicação – a empresa do futuro 

Características da comunicação que levam ao sucesso na gestão: 

Livre comunicação com diferentes hierarquias dentro da empresa. A 

comunicação interna vai depender do trabalho em equipe, ou seja, entre as áreas de 

comunicação e de recursos humanos, a diretoria e todos os empregados envolvidos. 

O planejamento de uma política de comunicação interna deve integrar as ações dos 

vários departamentos da organização. 

Podemos dizer que as estratégias devem ser bem definidas e transparentes, 

isto significa que manter um diálogo aberto entre a direção e os empregados e 

propiciar a existência de canais de comunicação livres e eficientes. (KUNSCH, 

1997).  A comunicação interna deve apontar os sucessos, valorizar os aspectos 

positivos, reconhecer os esforços individuais e coletivos. Com isso, a empresa 

pretende aumentar a coesão (...), a solidariedade, a competência, a eficiência. 

(KUNSCH, 1997, p.129).O planejamento de uma política de comunicação interna 

deve integrar as ações dos vários departamentos da organização.  Podemos dizer 

que as estratégias devem ser bem definidas e transparentes, isto significa que 

manter um diálogo aberto entre a direção e os empregados e propiciar a existência 

de canais de comunicação livres e eficientes. (KUNSCH, 1997)   

A comunicação interna deve apontar os sucessos, valorizar os aspectos     

positivos, reconhecer os esforços individuais e coletivos. Com isso, a empresa 

pretende aumentar a coesão (...), a solidariedade, a competência, a eficiência. 

(KUNSCH, 1997, p.129).  
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As lideranças devem, portanto, liderar o processo de comunicação interna, 

motivar os empregados para que se engajem ao processo e acima de tudo, dar as 

ferramentas, os treinamentos, recursos (tempo, gente e dinheiro), onde irão construir 

um relacionamento de confiança. (MARQUES, 2004)  

A comunicação interna favorece um ambiente de trabalho com eficácia, ela 

pode fluir de três formas: descendente, ascendente e lateral.   

A descendente acontece dos níveis mais altos para os níveis mais baixos; 

ascendente quando a comunicação é dirigida para os mais altos escalões 

proporcionando um  feedback sobre metas, planejamento e a comunicação lateral é 

quando a comunicação acontece com pessoas de um mesmo grupo. Todos os três 

níveis são importantes, porém a ascendente deve acontecer de forma bem clara, 

inovadora, proporcionando um ambiente aberto à comunicação. A ascendente e a 

lateral devem favorecer um ambiente harmonioso e influenciar na motivação dos 

funcionários.   

Modelos corporativos mais colaborativos – inovação na estrutura hierárquica 

que vai sendo horizontalizada.  

O processo de horizontalização é sempre uma quebra de paradigmas. Ao 

tempo em que descentraliza, desburocratiza, reduz níveis hierárquicos e delega, 

deve buscar reforço na interação interpessoal, baseada na comunicação direta e no 

estabelecimento de níveis crescentes de confiança. A horizontalização é retirar a 

confiança dos processos e depositá-la nas pessoas. 

Abre-se mão de algum poder e essa é a primeira barreira que o nível 

hierárquico mais alto tem de superar. O "medo de perder poder" pode ser mais forte 

que a vontade de mudar, assim como o apego às maneiras já conhecidas e testadas 

de resolver problemas. Fatores como necessidade de ser centro das atenções, jogos 

políticos, troca de favores e o próprio vício no poder são determinantes para a 

tomada de decisão pela horizontalização ou não. 

Justamente por ser um processo de realocação da confiança, a redução dos 

níveis hierárquicos é um teste de confiança das pessoas na própria organização. 
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A descentralização é formal, referindo-se aos cargos e às suas atribuições. 

Descentralizam-se processos específicos para especialistas capacitados, e isso é 

baseado na técnica e na experiência. A delegação é algo mais pessoal, baseado na 

comunicação direta e na experiência que cada indivíduo tem em resolver problemas. 

Tanto na delegação quanto na descentralização é essencial clareza e 

compromisso. Clareza da parte de quem define as responsabilidades, e 

compromisso da parte de quem as assume. O compromisso é essencial, mas só 

pode ser validado se transmitido por um canal de comunicação claro e direto (sem 

intermediários). O medo de assumir responsabilidades é combatido pela sinceridade 

na declaração dos objetivos. 

A comunicação entre níveis hierárquicos já deve ser bem aberta e 

abrangente numa organização que deseje a horizontalização. Isso porque a 

mudança na estrutura afeta a todos, e as decisões precisam ser comunicada em 

tempo real. A comunicação clara reduz as distorções de percepção das pessoas, e 

diminui a propagação de teorias e boatos, mantendo um norte visível a todos os 

integrantes. 

Outro ponto importante em que a comunicação é essencial é a amplitude de 

controle. Quanto maior a descentralização, maior é o número de subordinados. O 

comando precisa ser direto e franco, e multiplicadamente reforçado na medida do 

número de subordinados. 

A amplitude de controle deve ser adequada tanto ao negócio quanto às reais 

possibilidades de comando. O uso de equipes pode facilitar a comunicação entre o 

responsável pelo nível hierárquico e os colaboradores, através dos líderes de 

equipes. É uma forma um pouco mais complexa que simplesmente enxugar níveis e 

colocar pessoas abaixo deles - pois é necessário um trabalho consistente de 

desenvolvimento de equipes -, mas traz bons resultados e muita dinamicidade à 

organização. O Google tem a política de que um número bom para uma equipe é 

aquele em que duas pizzas saciem a fome de todos. 

O sucesso da mudança, no sentido de horizontalizar uma organização, está 

condicionado a uma boa análise das pessoas que a compõem. Como o 

deslocamento do poder dar-se-á em direção de pessoas, e não de processos, é 
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essencial que as pessoas sejam confiáveis e, além disso, assumam o compromisso. 

Por um lado não pode haver medo exagerado de perder poder, e pelo outro, medo 

em assumir responsabilidades. 

Integração – empresa globalmente integrada. Seus negócios são 

estrategicamente projetados para acessar o que há de melhor em capacidade, 

conhecimento e recursos, onde quer que estejam e onde quer que precisem aplicá-

los no mundo.  

Nos últimos anos, temos testemunhado o nascimento de um novo modelo de 

organização além das multinacionais tradicionais, baseadas na integração global e 

horizontal de todas as atividades empresariais.  Esse fenômeno é conhecido 

como empresa integrada global  e tem se revelado como a tendência para a 

empresa do futuro. 

No passado, as multinacionais, mercados globais, acessados através de 

custos de despedimento, que tiveram de investir em um departamento de vendas, 

um departamento de marketing, recursos humanos, financeiros ou de P & D em 

cada um dos mercados em que operavam. No entanto, o novo modelo de empresa 

integrada pensa e age de forma diferente. Barreiras ao comércio internacional sejam 

minimizados e as empresas podem fazer um plano com base em seus pontos fortes 

e não apenas questões de cada mercado ou país. 

Essas empresas são de natureza muito diferente das multinacionais, como 

estabelecem suas operações e funções em qualquer lugar do mundo com base no 

equilíbrio entre o custo, o ambiente, e o talento certo disponível para o negócio. O 

alto grau de especialização e, acima de tudo, a disponibilidade de uma tecnologia 

adequada  permitem que empresas de todos os tamanhos e características venham 

se beneficiar desta forma de trabalhar. 

A teoria da integração global se refere à empresa em que tudo está 

interligado, proporcionando um fluxo de trabalho que depende, em maior ou menor 

grau, de somente três forças principais: os custos, o conhecimento e o 

ambiente  . Se tomarmos o fator de custo isoladamente, provavelmente o trabalho 

iria se mover apenas para países com baixos custos trabalhistas. Mas isso não 

acontece, pois também estão envolvidos os outros dois fatores: o talento ou 
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conhecimento, que é o único meio para uma empresa distinguir-se das outras de 

forma sustentável, e a existência de um ambiente de negócios de abertura, tanto nos 

padrões tecnológicos como no comércio e negócios. Sistemas acessíveis, baseados 

em normas que todo mundo conhece e pode compartilhar, incentivar a colaboração 

na geração de inovação. 

As empresas que pretendam se beneficiar das oportunidades de integração 

global devem decidir qual desses três fatores aplicar a seu favor. Na IBM, por 

exemplo, que tem sido inovadora e investido na horizontalização hierárquica bem 

como na integração plena, tem escolhido se tornar uma organização global baseada 

nas disposições do talento, na capacidade de oferecer e desenvolver soluções e 

serviços com reconhecidos padrões de tecnologia. Estando ciente de que as 

eficiências inerentes para facilitar a integração global têm uma organização e 

considerando o custo-benefício para ampliar as oportunidades de mercado. 

Para explorar estas oportunidades no futuro é essencial fazer um 

compromisso sério para o desenvolvimento da formação, talento e inovação. Só 

então será possível enfrentar com sucesso os desafios que as empresas e a 

sociedade têm pela frente. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1 Análise da pesquisa 

A fim de avaliar na prática a dinâmica entre comunicação e o sucesso de 

projetos, foi criada uma pesquisa e distribuída a gerentes e líderes de projeto, os 

quais responderam a pesquisa com base em suas experiências. 

Essa pesquisa foi postada na internet, e ficou ativa por 2 semanas colhendo 

os dados reportados questionados. O endereço da pesquisa: 

 

http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=vzlvwumevgav7gg182928 

 

A pesquisa, direcionada exclusivamente a gerentes e líderes de projeto 

abordava 14 questões: 

1. Identificação do Gerente de Projetos (opcional); 

2. Qual seu tempo de experiência como gerente de projetos? 

3. Quantos projetos você gerencia simultaneamente? 

4. Qual o tamanho da equipe de projetos? 

5. Qual orçamento médio de seu projeto? 

6. Quanto a eficiência na comunicação, na sua opinião qual é a sequencia 

das formas de comunicação (sendo 1 a mais eficiente e 6 a menos 

eficiente)? 

7. Na sua opinião, qual a principal razão da comunicação ineficiente (sendo 

1 a mais frequente e 13 a menos frequente):  

8. Quanto a falta de comunicação ou comunicação ineficiente, na sua 

opinião quais são as principais consequências/problemas desta (sendo 1 

a mais ocorrente e 11 a menos ocorrente)? 

9. Na sua opinião qual o impacto da comunicação no sucesso do projeto? 

10. Na sua opinião como a comunicação em projetos pode ser estimulada? 
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11. Qual nota você daria para a comunicação dentro do ambiente de 

projetos em que atua como Gerente de Projetos (sendo 10 a nota para a 

comunicação altamente eficiente e 0 para total falta de comunicação); 

12. Em termos de sucesso, qual nota você daria para a os projetos em que 

atua como Gerente de Projetos (sendo 10 a nota para sucesso total e 0 

para total fracasso); 

13. Na sua opinião como pode ser corrigida a falta de comunicação em 

projetos? 

14. Como você definiria sucesso em projeto? 

 

No total, 24 profissionais responderam ao questionário. Foram profissionais 

da indústria (linha branca, automotiva, autopeças, madeireira), serviços (bancos, 

varejo, engenharia, tecnologia da informação), etc. 

Primeiramente, a ferramenta da pesquisa permitiu um mapeamento físico do 

público que respondeu à pesquisa. Houveram participantes do Brasil, Estados 

Unidos, França e Alemanha que responderam ao questionário. 
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FIGURA 2 - RESPOSTAS POR LOCALIZAÇÃO 
FONTE: Os autores (2013) 

 

 

A primeira pergunta referia ao tempo de experiência do entrevistado na 

função de gerente e líder de projeto, para conhecermos um pouco mais do público 

que responderia às questões. 

Como visto no gráfico abaixo, aproximadamente 42% dos entrevistados (10 

respostas) tinham de 1 a 3 anos de experiência como gerente de projeto. Em 

seguida, profissionais com 5 a mais de 10 anos de experiência somavam 8 

respostas, totalizando 33%.  

O público com menos de 1 ano de experiência na função alcançou 3 

respostas, correspondendo a 12,5%. Devido a inexperiência, esse público poderia 

contaminar a pesquisa com informações com baixa credibilidade. No entanto, devido 
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ao baixo número de respostas com este perfil não é o suficiente para chegar a 

desvirtuar os dados obtidos. 

 

 

GRÁFICO 1 - TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMO GERENTE DE PROJETOS 
FONTE: Os autores (2013) 

 

Em seguida, foi explorado o nivel de atividade dos entrevistados. Somando-

se as duas principais respostas (de 3 a 5 projetos + de 5 a 10 projetos) chega-se a 

50% do total (12 respostas). Grande parte dos Gerentes e Líderes de projeto 

gerenciam mais projetos simultaneamente. Somente 12,5% (e repostas) afirmaram 

que gerenciam unicamente 1 projeto. 

Esse resultado demonstra a carga de trabalho a que os gerentes de projeto 

estão expostos. Gerenciar mais de um projeto simultaneamente significa lidar com 

diferentes equipes de projeto, integrantes, prazos, etc. Certamente, afeta o ambiente 

de projeto e em especial a comunicação visto que coordenar as diferentes atividades 

e obstáculos interpostos por um ambiente multi projeto exige um grau adicional de 

habilidade gerencial e controle sobre os mesmos. Como garantir que a comunicação 
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flua de forma homogênea entre os diferentes projetos é um grande desafio do 

gerente de projeto. Como vimos, cabe a ele garantir que essa seja eficiente. 

 

GRÁFICO 2 - NÚMERO DE PROJETOS GERENCIADOS SIMULTANEAMENTE 
FONTE: Os autores (2013) 

 

Quanto ao tamanho da equipe de projeto, nota-se uma uniformidade maior 

quanto ao numero de integrantes. A soma das 3 principais respostas (até 5 pessoas 

+ de 5 a 10 pessoas + de 10 a 20 pessoas) corresponde a 83% do universo de 

respostas (20). 

A pesquisa não refinou se essa equipe de projeto também atua em outros 

projetos simultaneamente. No entanto, as duas possibilidades levantam questões 

quanto a complexidade. Caso a equipe também atue em diferentes projetos 

simultaneamente, há o desafio de gerenciar os diferentes projetos ao mesmo tempo 

sendo que cada um tem suas particularidades (prazos, custos, stakeholders, riscos, 

etc) em especial novamente, nosso foco em comunicação. 

Caso a equipe seja dedicada a um projeto somente, nota-se que combinado 

com as respostas à questão anterior (numero de projetos gerenciados 
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simultaneamente) tem-se um universo grande de pessoas atuando em projetos. 

Essa grande quantidade de pessoas, com suas peculiaridades e diversidade traz 

novo desafio quanto a comunicação eficaz nos ambientes de projeto. 

 

GRÁFICO 3 - TAMANHO DE EQUIPES DE PROJETOS 
FONTE: Os autores (2013) 

 

Outra questão feita aos gerentes de projeto foi quanto ao orçamento médio 

do projeto. Interessante notar que o orçamento médio do projeto de 25% dos 

gerentes questionados ultrapassava a significativa cifra de R$ 500.000.000. 

Os valores orçados pelos projetos são consideráveis. Vamos verificar alguns 

gráficos adiante, de que uma das principais consequências de uma comunicação 

ineficiente em projetos é a incidência de gastos ou custos desnecessários. Estes 

somados e recorrentes, podem colocar em risco o orçamento total de um projeto. 

Em projetos com orçamentos tão significativos como mencionados abaixo, pode-se 

imaginar o impacto ou montante gasto desnecessariamente devido a uma 

comunicação ineficiente no projeto. 
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GRÁFICO 4 - VALORES DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS 
FONTE: Os autores (2013) 

 

Na sequência os gerentes de projeto classificaram as ferramentas mais 

comuns utilizadas pela equipe de projeto quanto à sua eficiência. O gráfico abaixo 

aponta pela ordem, a ferramenta menos eficiente para a mais eficiente. 

Uma ferramenta comum utilizada por diversas equipes de projeto é o Project 

Tracker, ou ata de projeto. Há diferentes formatos e tecnológicas (planilha comum, 

softwares, etc). Compreende uma ferramenta comum da equipe de projeto, em que 

cada integrante insere suas informações/comentários para visualização e acesso de 

toda equipe. Dentre as vantagens dessa ferramenta é a formalização dos dados 

inseridos, assim como o acesso de toda a equipe. No entanto, há pouca interação da 

equipe entre si e os dados são limitados ao que é inserido pelo integrante. Alguns 

dados podem ser inseridos de forma superficial, e algumas atividades, riscos ou 

situações podem passar despercebidos ou subestimados limitando-se a esta 

ferramenta. 

O email também foi apontado como a segunda forma menos eficiente de 

comunicação. Atualmente, a quantidade de mensagens eletrônicas geradas e 
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enviadas é tamanha, originando inclusive o lixo eletrônico. Apesar da formalização, é 

comum que pouca atenção se é dada às mensagens ou o volume de mensagens 

circulando é tamanha que há o risco de alguma mensagem acabar se perdendo ou 

não sendo verificada no tempo esperado. 

Essas duas formas, que foram apontadas como as principais formas menos 

eficientes têm em comum a limitada interação com a outra parte. A comunicação 

está restrita ao que é comentado e à habilidade individual de expressão. Como 

diversos estudos demonstram, esse é um grande desafio da nova geração, a 

geração Y. Essa geração Y está cada vez mais conectada porém tende a diminuir 

sua habilidade interpessoal. Como visto no gráfico abaixo, estas formas com baixa 

interação pessoal são as menos eficientes. 

Em contrapartida, a reunião de equipe têm-se demonstrado na opinião dos 

gerentes e líderes de projeto como a forma mais eficiente de comunicação. O projeto 

é discutido com toda a equipe, a qual adquire a familiaridade com o mesmo e pode 

avaliar instantaneamente o impacto de cada ação em seu trabalho. Há um melhor 

mapeamento dos riscos, medidas de contingência podem ser criadas em conjunto 

com a equipe e tende a haver um alinhamento entre os integrantes. 

Essa ferramenta demanda uma maior exposição dos integrantes, recorrendo 

a habilidades interpessoais. Os integrantes são forçados naturalmente a expor suas 

questões de forma clara para entendimento dos demais. Durante este processo, os 

detalhes do projeto são apresentados de forma mais eficiente. 
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GRÁFICO 5 - AS FORMAS MAIS EFICIENTES DE COMINICAÇÃO 
FONTE: Os autores (2013) 

 

A pesquisa questionou a principal razão da comunicação ineficiente. O 

gráfico abaixo apresenta pela ordem a razão mais frequente para a menos 

frequente. 

A falta de clareza nas mensagens foi apontada como a principal razão de 

uma comunicação ineficiente. Em um tempo que a comunicação tem-se limitado a 

envio de SMS e mensagens eletrônicas nota-se uma consequente deficiência na 

clareza das instruções dentro do ambiente de projeto. Como comentado, esse é um 

grande desafio da Geração Y que tem apresentado uma deficiência para a 

habilidade interpessoal.  

No entanto, a falta de clareza nas mensagens ou instruções pode também 

ser um sintoma de uma gestão deficiente por parte do gerente de projeto. A segunda 

razão apontada é a falta de definição de responsabilidades, que é grande parte 

determinada pelo gerente de projeto. Na sequencia nota-se como razões também a 

falta ou insuficiência de comunicação, superficialidade de comunicação e falta de 

follow-up. Como vimos, é responsabilidade do gerente de projeto promover a 
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comunicação e as razões aqui apontadas fazem referência a uma falta dessa 

atribuição. A falta de tempo da equipe foi a classificada como a razão menos 

frequente para a comunicação ineficiente. 

 

GRÁFICO 6 - PRINCIPAL RAZÃO DA COMUNICAÇÃO INEFICIENTE 
FONTE: Os autores (2013) 

 

Uma vez classificadas as principais razões de uma comunicação ineficiente, 

foi questionado quanto às principais consequências desta na opinião dos gerentes 

de projeto. O gráfico abaixo apresenta pela ordem os problemas mais ocorrentes 

para os menos ocorrentes. 

A principal consequência apontada pelos profissionais foi o retrabalho de 

atividades. Retrabalho demanda tempo, e tempo é dinheiro como visto na 

sequencia. A falta de clareza nas instruções pode levar facilmente  a retrabalhos. É 

muito comum o “fazejamento”, termo popular que significa executar uma tarefa sem 

o planejamento ou entendimento apropriado, que cabalmente demanda que deve ser 

refeito na sequencia de forma correta. 

As empresas e os projetos não possuem recursos em abundância, eles são 

escassos. Isso também diz respeito a mão de obra. Na maioria dos casos as 
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equipes são dimensionadas para atender de forma necessária às demandas de um 

projeto. Retrabalhar alguma atividade é algo que normalmente não é considerado no 

orçamento ou cronograma dos projetos. O retrabalho vai exigir um desdobramento 

adicional da Mao de obra, custos adicionais e atrasos em alguma atividade, visto 

que algo terá de ser deixado de lado para terminar a tarefa à ser retrabalhada 

primeiramente. 

 

 

GRÁFICO 7 - PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS/PROBLEMAS PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO OU 
COMUNICAÇÃO INEFICIENTE 
FONTE: Os autores (2013) 

 

A opinião dos gerentes de projeto é esparsa quanto à nota que dariam para 

a comunicação dentro do ambiente de projetos em que atual (sendo 10 a nota para 

comunicação altamente eficiente e 0 para total falta de comunicação). 

Maioria das respostas dos gerentes, classifica a comunicação dentro de seu 

ambiente de projetos abaixo da nota 7 (13 respostas). Aplicando o mesmo conceito 

dessa instituição, isso significa que estariam reprovados! Somente 11 respostas 

classificaram a comunicação acima da nota 7. 
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GRÁFICO 8 - NOTAS PARA A COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE PROJETOS 
FONTE: Os autores (2013) 

 

Quanto ao sucesso, grande maioria apontou uma nota acima de 7 (19 

respostas contra 5 notas abaixo). Os profissionais em sua maioria aprovou a 

performance de seus projetos classificando-os como projetos bem sucedidos. 
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GRÁFICO 9 - NOTAS EM TERMO DE SUCESSO 
FONTE: Os autores (2013) 

A pesquisa também abordou a livre opinião dos gerente de projeto quanto ao 

impacto da comunicação no sucesso do projeto. Abaixo temos as respostas que 

foram obtidas. Ignorando a forma como foi respondida a questão por parte dos 

gerentes, há um entendimento comum dos mesmos quanto a importância da 

comunicação e uma conexão da mesma com o sucesso do projeto. Alguns sugerem 

que uma boa comunicação pode inclusive reduzir o prazo, custo e melhorar a 

qualidade do projeto. 

Na sua opinião qual o impacto da comunicação no sucesso do projeto? 

• Tem um papel fundamental, inclusive frente às demais áreas de 

conhecimento, pois serve como um mecanismo para amenizar 

deficiências nestas. Eu particularmente prefiro dedicar um esforço maior 

no âmbito da comunicação de meus projetos, pois estou certa de que isso 

beneficiará todos os demais aspectos. 

• Sucesso ou não. 

• A comunicação é fator primordial, sem uma comunicação eficiente 

dificilmente o projeto alcançara o sucesso. 

• Insatisfação do Cliente. 
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• Eu diria que a comunicação é tudo para o sucesso do projeto. Ela permeia 

todo o projeto, desde a reunião de Kick-off até a reunião de lições 

aprendidas. Não é coincidência que 90% do tempo o GP passa se 

comunicando com a equipe. 

• Essencial, a comunicação tem importância na definição das atividades e 

processos, na formalização das informações e procedimentos, no 

acompanhamento do andamento do projeto, além de fazer a propaganda 

do projeto perante ao setor, área, empresa, etc.  

• É total pois "sucesso" é um conceito que se não for comunicado 

adequadamente gerará expectativas diferenciadas e na conclusão do 

projeto as expectativas estarão desalinhadas.  

• Pode prejudicar o atingimento do escopo do projeto. 

• é de fundamental importância e é a chave do sucesso de projetos porque 

se não houver a sinergia adequada entre todas as áreas e colaboradores 

de interface, o projeto dificilmente terá sucesso. 

• Total. Mensagem mal codificada e mal decodificada é a principal causa de 

reuniões desperdiçadas e retrabalhos da equipe. 

• Total impacto para o sucesso. Nenhum projeto existe com apenas 1 

pessoa, portanto, a comunicação é necessária para o desenvolvimento do 

trabalho. 

• A comunicação é um dos fatores mais críticos para o sucesso dos 

projetos. Uma boa comunicação permite que os elos interdisciplinares da 

equipe de projeto se unam e otimizem o resultado. É a ferramenta que faz 

com que o time se sinta responsável pelo resultado final e não somente o 

líder de projeto. 

• Desgaste da equipe do projeto e aumento do tempo e custo do projeto. 

• Um projeto se resume à comunicação. O registro/formalização é uma 

forma de comunicação escrita, reuniões é a forma falada. Um projeto só 

tem sucesso se as mesmas informações e objetivos estão alinhados entre 

gerência, cliente e equipe. 

• A comunicação é a matéria-prima básica na condução de projetos, tendo 

portanto, papel decisivo na qualidade das entregas. 



72 
 

• O sucesso de um projeto se fundamenta em uma comunicação clara, 

dinâmica, proativa e planejada. 

• A comunicação é um dos pilares de qualquer desenvolvimento de projeto, 

ela vai garantir que todos trabalhem para o atingimento ou não dos 

objetivos desse projeto. 

• É um fator prioritário. 

• A clareza da comunicação impacta na entrega do produto/serviço com a 

qualidade/prazo e custo requeridos. 

• Impacto total, uma boa comunicação reduz prazo, custo e aumenta a 

qualidade e satisfação dos clientes internos e externos. 

• atualmente as empresas querem encurtar prazos, mas muitas vezes as 

razões não são claras a todos e as comunicações entre equipes, 

empresas e pessoas é crítico, pois não há tempo para o erro, levando o 

projeto ao insucesso, mas infelizmente as empresas hoje atua forte em 

tecnologia, prazo, deixando algo que pode ser simples como 

procedimentar as comunicações como segundo plano a ser visto, ao meu 

ver um grande erro. 

• Sendo eficiente traz à tona riscos que podem ser gerenciados de forma a 

eliminá-los ou mitigá-los. As atividades relacionadas ao projeto tornam-se 

mais dinâmicas (sem estarem estagnadas devido à eventuais dúvidas). 

Portanto, o sucesso no projeto está relacionado à clareza da 

comunicação. 

Também foi questionado quanto a como a comunicação poderia ser 

estimulada. Interessante notar a variedade de respostas fornecidas. Alguns 

profissionais acreditam que a alta direção da empresa deve estimular a comunicação 

de projeto, outros sugerem um ambiente de trabalho confortável e amigável 

sugerindo inclusive a integração da equipe servindo-se de bebidas, etc, outros 

porém acreditam que uma formalização ou padronização das formas de 

comunicação são imprescindíveis para estimular a comunicação dentro do ambiente 

de projetos. Essa variedade de respostas sugere que não há no entendimento do 

gerente de projeto uma solução comum para estimular a comunicação no ambiente 

de projeto. 

Na sua opinião como a comunicação em projetos pode ser estimulada? 
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• Estabelecendo protocolos e uma linguagem em comum para cada time de 

projeto, além de um esforço constante para verificar se as mensagens 

foram transmitidas e compreendidas por todos. 

• métodos claros e específicos. 

• O gerente do projeto deve traçar um plano de comunicação e transmiti-lo 

aos stakeholders e então executar o plano. 

• Deve ser estimulada pela Alta Gestão. 

• Tornando as reuniões produtivas, sendo objetivas e claras, não passando 

de 15 min. na maioria das vezes. 

• É importante conscientizar os gerentes de projeto que o sucesso de seu 

trabalho depende da comunicação, seja para procurar pessoas para 

conhecer detalhes de suas atividades e cobrar o andamento das 

atividades, ou para mostrar a seus superiores os problemas existentes e 

buscar as soluções aplicáveis. 

• A comunicação deve ser útil, objetiva, profissional, temporalmente regular, 

alinhar expectativas, informar o que for do interesse de quem recebe a 

comunicação sobre o status do projeto e facilitar seu trabalho. Possuindo 

estes elementos, os emissores e receptores da comunicação serão 

estimulados pelos resultados a realizar e otimizar a comunicação. 

• Através de um bom relacionamento entre os integrantes do projeto. 

• promovendo a motivação e a atitude adequada da equipe (pro atividade, 

ética, trabalho em equipe, entendimento do trabalho/sequencia, feedback 

frequente)  

• O gerente deve estar em contato pessoal com a equipe sempre que 

possível. e-mails, memos e etc. são ruídos de comunicação muitas vezes. 

• Utilizando uma linguagem simplificada, para que todos tenham noção do 

que acontece e de forma clara e sucinta. Assuntos mais específicos 

acredito que sejam melhor tratados em reuniões curtas com as pessoas 

'afetadas' por aquele problema.  

• Através de uma clara atribuição e cobrança de cada parte dos projetos, e 

pela formalização dos processos na cadeia de um projeto. 

• Formalizando o plano de comunicação e estabelecendo a cultura da 

transparência no repasse das informações. 
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• Estimular encontros casuais, geralmente na última hora do trabalho e 

envolvendo bebidas. Terminando cedo para que os casados voltem cedo 

para casa. 

• Mostrando às equipes sua importância, trazendo casos reais em que a 

falta de comunicação traz consequências graves ao desenvolvimento de 

atividades dentro do projeto. Estabelecer um ambiente de trocas onde 

todos preocupem-se com a comunicação. 

• Através de planejamento e rotinas definidas. 

• Através de treinamento, de reuniões e de face to face, evitando emails e 

comunicações não significativas e que não agregam valor. 

• Através das reuniões de projeto, e com seguimento individual através de 

follow-up, se necessário organização de áudio/vídeo, para avanço de 

micro ações. 

• Na minha opinião, comunicação deve ser formalizada, de modo a eliminar 

interpretações. Frases curtas e diretas registradas em atas resumidas 

devem ser estimuladas. 

• Através do processo de reconhecimento por mérito, em muitos casos o 

sucesso da comunicação está diretamente ligado a motivação da equipe 

para o trabalho 

• Através de procedimentos bem rígidos e claros a todos os stakeholders, 

fazendo com que as informação fora deste regime sejam ignoradas. 

• Sim, promovendo encontros com a equipe de projeto e formalizando tais 

encontros através de atas de reunião tratadas como planos de ação de 

atividades do projeto. 

 

Para corrigir a falta de comunicação em projetos, a pesquisa questionou na 

opinião dos gerentes como essa poderia ser corrigida. Nota-se como também na 

questão anterior uma grande variedade de respostas por parte dos profissionais. 

Na sua opinião, como pode ser corrigida a falta de comunicação em 

projetos? 

• Como ponto de partida, estabelecer uma ação de alinhamento de 

informações para nivelamento do conhecimento; depois disso o 
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estabelecimento de um comitê e procedimentos formais para 

disseminação de informações de acordo com os interesses e participação 

dos envolvidos tem se mostrado bastante eficiente. 

• Estimulando e implantando métodos e técnicas eficazes. 

• O gerente de projetos exercendo a liderança e influência consegue corrigir 

a falta de comunicação. 

• Começa pela mudança de postura da alta gestão. 

• Com um bom plano de comunicação. 

• É preciso demonstrar com fatos e números o benefício da comunicação 

correta para que a empresa passe a dar importância e cobre de seus 

funcionários a aplicação.  

• O Plano de Comunicação deve ser iterativo e apto a ir cobrindo as 

necessidades comunicativas que forem sendo detectadas ao longo do 

projeto. O importante é notar que tais necessidades vão além de meras 

comunicações de status e incluem gerenciamento de expectativas e 

facilitadores de decisão para todos os aspectos do trabalho das partes 

interessadas relacionado ao projeto. 

• Dando abertura para as pessoas falarem e expressarem a sua opinião. 

• com mais comprometimento e atitude dos integrantes do projeto, além é 

claro, de um adequado sistema de gestão de projetos. 

• A cobrança de feedback para aprovação da eficiencia da mensagem 

emitida e correção de entendimento equivocado. 

• Em minha opinião,  

• Pela formalização dos processos dentro do projeto e melhor follow up dos 

mesmos. 

• Através da aplicação efetiva das boas práticas para comunicação em 

projetos. 

• Respondida na questão anterior. 

• Estabelecendo formas e frequência nas quais as informações importantes 

serão difundidas, procurando trazer somente aquilo que é de suma 

importância para o avanço dos assuntos. 

• Iniciando-a e estimulando 
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• Através do aprimoramento do gerenciamento do projeto, de maturidade e 

foco. 

• Maior clareza no que deve ser feito. Objetivos claros. 

• Reuniões de curta duração com periodicidade diária para follow-up de 

atividades-chave, identificadas como críticas.  

• Através de muito treinamento em processos e procedimentos em projetos 

e uma comunicação assertiva dentro da equipe.  

• Apoio forte do patrocinador do projeto para procedimentar a forma de 

comunicação. 

• Promovendo encontros com a equipe de projeto e formalizando tais 

encontros através de atas de reunião tratadas como planos de ação de 

atividades do projeto. 

 

A definição de sucesso na opinião dos gerentes e líderes de projeto é 

igualmente variada. No entanto, a maioria dos entrevistados correlaciona fatores 

como custo, prazo e escopo como fatores de sucesso dentro do projeto. 

Como você definiria sucesso em projeto? 

• Concluir os objetivos do projeto frente aos seus stakeholders dentro dos 

limites acordados de custo, prazo e qualidade, garantindo ao mesmo 

tempo o bem estar da equipe executora. 

• Entregar aquilo que foi pedido. Nada mais nada menos! No tempo custo e 

com qualidade. 

• Entrega do escopo previamente definido dentro do prazo e custo 

planejado. 

• Quando toda a equipe de projeto e o cliente estão estimulados para 

próximo projeto. 

• Na minha opinião, é entregar o projeto conforme escopo, dentro do 

tempo, custo e qualidade. 

• Entrega na data programada, com qualidade e dentro do custo esperado. 

• A materialização do serviço ou produto acordado na definição do escopo 

dentro de critérios satisfatórios de qualidade, prazo e orçamento. E a 

palavra-chave aqui é *acordo*, pois dadas as definições diferentes de 
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sucesso, é fundamental que as partes interessadas esclareçam de forma 

bem explícita e consensual o que será considerado sucesso. Comunicar o 

que se considera sucesso é absolutamente fundamental para uma boa 

relação dentro da equipe e com as partes interessadas. 

• Atender o escopo, no custo e qualidade e com bom convívio entre os 

participantes. 

• Sucesso = prazo, custo e qualidade cfe. planejados e com a equipe com 

sentimento de sucesso e superação.  

• É o projeto que termina no prazo, dentro do escopo e do custo inicial e 

com qualidade sempre. Mas acima de tudo que gere muito conhecimento 

e experiência. 

• A entrega de um projeto, que além de atingido as metas de prazos, custos 

e qualidade, tenha feito a equipe trabalhar em sinergia, com a 

colaboração de todos e com a equipe se sentindo valorizada. Outro ponto 

de sucesso é a equipe gostando de trabalhar com o gerente de projetos.  

• Para mim sucesso de um projeto é quando se consegue atingir os targets 

propostos, dentro do prazo e orçamento estipulados, e ainda gerando um 

sentimento de satisfação e orgulho em todo o time que trabalhou nesse 

projeto. 

• Chegar ao produto esperado, superando as expectativas do cliente e 

motivando as pessoas para a execução de novos projetos. 

• Cliente satisfeito e equipe feliz com o resultado. 

• O sucesso de um projeto é entregar a seu cliente uma excelente 

qualidade,nos custos previstos e no prazo solicitado. 

• Sucesso de um projeto é quando o mesmo começa de forma planejada, 

ocorre conforme programado e finaliza no prazo e custo planejado. 

• Um projeto de sucesso é um projeto que os aspectos de custos, produto e 

qualidade e prazo estão dentro do preconizado pela empresa. Quando se 

chega ao final de um planning e se verifique que todos os requisitos do 

projeto que foram determinados no inicio do mesmo estão OK. 

• Atingir os prazos do projeto respeitando o devido Budget e com a equipe 

motivada. 
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• Projeto entregue = requisitos pedidos + melhorias com aproveitamento de 

oportunidades 

• O sucesso do projeto se dá pelo valor agregado da obra. Por exemplo, 

você pode ter um projeto com o melhor custo e com o melhor prazo, mas 

não ter nenhum valor agregado ou pode ter um projeto caro com prazos 

largos, mas que transformou a vida em sociedade, este terá muito mais 

valor agregado. 

• Projeto que atingiu: custo / qualidade / prazos / satisfação do cliente. 

• Projeto dentro do escopo definido, custo e prazo alcançados conforme 

planejado ou com pequeno desvio previsto anteriormente como risco 

iminente, porém mitigado. 

3.2 Conclusão 

Ao discorrer sobre os temas apresentados no trabalho, assim como sobre a 

pesquisa realizada e os dados fornecidos destaca-se três pontos: 

1. Contradição apontada pela pesquisa e sintomas de uma comunicação 

deficiente 

2. Responsabilidade da Comunicação 

3. Falta de entendimento do Gerente de Projetos quanto a promoção da 

Comunicação 

3.2.1 Contradição apontada pela pesquisa e sintomas de uma comunicação 
deficiente 

Após avaliarmos os resultados da pesquisa realizada, notamos que os 

gerentes e líderes de projeto em sua maioria classificaram a comunicação dentro de 

seus ambientes de projeto abaixo da nota 7. Contraditoriamente, os mesmos 

profissionais foram questionados quanto ao sucesso de seus projetos onde 
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classificaram seus projetos com notas superiores a 7. Ao se deparar exclusivamente 

com esses resultados, nota-se uma contradição ou no mínimo uma fraca conexão 

entre a comunicação e o sucesso do projeto. 

No entanto, deve-se ressaltar que essas duas questões foram respondidas 

de forma subjetiva por parte dos gerentes de projeto. Por meio de dados reais da 

performance dos projetos (orçamento, cronograma, qualidade, escopo, etc) 

poderíamos avaliar e refinar as notas dos projetos quanto ao seu sucesso. Também 

seria interessante questionar o patrocinador do projeto quanto ao sucesso deste. 

Como notamos nas respostas quanto às principais consequências da falta 

de comunicação em projetos, destacou-se pela ordem: 

a)  Retrabalho das Atividades; 

b)  Desgaste da Equipe (Divergências, atritos, etc.); 

c)  Gastos/Custos desnecessários. 

 
Essas três razões foram apontadas pelos profissionais como as principais 

consequências da falta de comunicação em projetos. Porém, estas três razões 

podem não causar um impacto tamanho no projeto ao ponto de levá-lo ao fracasso. 

Uma análise mais profunda das reações por parte da direção do projeto para garantir 

que o projeto continue no curso esperado deve confirmar de que o projeto ao 

apresentar os três sintomas mencionados acima podem ser remediados. 

Essas três principais consequências são os primeiros sintomas de que há 

uma deficiência na comunicação dentro do ambiente de projeto. São o alerta de que 

medidas de contingência devem ser implantadas para não comprometer o projeto. 

Após esses sintomas, com base nas respostas dos entrevistados à pesquisa as 

consequências tendem a ser fatais para o projeto: 

a) Atraso do projeto como um todo; 

b) Impacto na Qualidade; 

c) Ultrapassagem do Orçamento do projeto. 

 

Esses sintomas já são mais graves, e diagnosticam uma deficiência crônica 

no projeto que pode levá-lo a sucumbir.  
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3.2.2 Responsabilidade da Comunicação 

Com base no referencial teórico apresentado por este instrumento, assim 

como nas boas práticas da gestão de projetos a responsabilidade da comunicação 

no ambiente de projetos é do Gerente de Projetos. É o Gerente de Projetos que 

define por exemplo o plano de comunicação do projeto. No entanto, notamos nas 

respostas dos entrevistados de que isso não está muito claro em suas atribuições. 

Quando questionados quanto às possibilidades de estimular a comunicação no 

projeto isto ficou evidente. 

Alguns entrevistados responderam que a Alta Direção da empresa deve 

estimular a comunicação no projeto. Outros foram enfáticos quanto a necessidade 

de procedimentos rígidos e claros aos membros da equipe de projeto para assegurar 

a comunicação. Esses dois exemplos de respostas obtidas refletem a falta de 

entendimento do gerente de projeto quanto à responsabilidade na promoção da 

comunicação. Como mencionado é o Gerente de Projeto que valida o Plano de 

Comunicações da empresa, onde  

O plano de comunicação serve como um guia para a comunicação e para os 

esforços de patrocínio durante a duração do projeto. É um documento ativo e é 

atualizado periodicamente à medida que o público se altera. Ele explica como 

transmitir a mensagem correta, do transmissor ao público corretos, através do canal 

e tempo corretos. Ele endereça os seis elementos básicos das comunicações: 

transmissor, mensagem, comunicação, canal de comunicação, mecanismo de 

feedback, receptor/público e quadro de tempo. 

Um plano de comunicação inclui: 

• "Quem" - os públicos-alvo; 

• "O quê" - as mensagens-chave que estão tentando ser articuladas; 

• "Quando" - tempo, irá especificar o tempo apropriado de entrega para 

cada mensagem; 

• "Por quê" - os resultados desejados; 

• "Como" - o veículo de comunicação (como a mensagem será entregue); 
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• "Por quem" - o remetente (que determina quem entregará a informação e 

como ele ou ela é escolhido). 

 
Os resultados da pesquisa evidenciam que na perspectiva dos Gerentes de 

Projeto, a comunicação no ambiente de seus projetos está abaixo do nível 

satisfatório (maioria abaixo da nota 7). A falta do entendimento por parte dos 

profissionais quanto à responsabilidade da comunicação em projetos reflete na 

pobre comunicação nos projetos.  

3.2.3 Falta de entendimento do Gerente de Projetos quanto a promoção da 
Comunicação 

Como mencionado, a variedade de respostas fornecidas pelos entrevistados 

em como a comunicação poderia ser estimulada ou corrigida reflete grande 

desconhecimento dos gerentes a respeito. Destacamos algumas respostas: 

• Começando pela mudança de postura da alta gestão; 

• Dando abertura para as pessoas falarem e expressarem a sua opinião; 

• Com mais comprometimento e atitude dos integrantes do projeto, além é 

claro, de um adequado sistema de gestão de projetos; 

• A cobrança de feedback para aprovação da eficiência da mensagem 

emitida e correção de entendimento equivocado; 

• Iniciando-a e estimulando; 

• Através do aprimoramento do gerenciamento do projeto, de maturidade e 

foco; 

• Através de muito treinamento em processos e procedimentos em projetos 

e uma comunicação assertiva dentro da equipe.  

 

As respostas destacadas acima refletem o desconhecimento dos gerentes 

de projeto quanto a maneiras de corrigir e estimular a comunicação no ambiente de 

projetos. Poucas respostas faziam menção de um plano de gerenciamento e de 

ferramentas reais para estimular que informações sejam distribuídas no ambiente de 
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projeto, assegurando que as atividades sejam desempenhadas a contento e que 

responsabilidades e prazos sejam delineados com clareza. 

Combinado com o tópico anterior quanto ao desconhecimento da 

responsabilidade de promover a comunicação no projeto, a falta de entendimento de 

como o fazer impactam na eficiência da comunicação em projetos e impactam no 

sucesso dos mesmos a começar pelos primeiros sintamos seguindo para 

consequências mais desastrosas para os tais. 
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