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Resumo 

Gerenciar projetos está associado a atender expectativas. Além de atender aos objetivos 

previamente definidos, o gerenciamento de projetos abrange conhecer, gerar e manter as 

expectativas de todas as partes interessadas (equipe, envolvidos e impactados). É ponto chave 

de sucesso no gerenciamento da comunicação a identificação dos stakeholders e a 

compreensão de seus interesses, pontos fortes e fracos, poder de influência e o que necessitam 

ser informados. Este trabalho tem por objetivo descrever como a comunicação com 

stakeholders em projetos inovadores pode ser fundamental para a obtenção do sucesso em 

projetos inovadores e como a abordagem diamante pode auxiliar na obtenção desse objetivo, 

pois acredita-se que a não identificação e compressão dos stakeholders reduz 

significativamente as chances de sucesso em projetos. 

 

 Palavras Chave::stakeholders, comunicação, sucesso, abordagem diamante. 

 



 

 

Abstract 

Managing projects is associated to fulfill the expected requests. Besides to support the defined 

target, the project management covers to know, to generate and to maintain all the 

expectations from all stakeholders (team, the involved ones, the impacted ones). It’s a key 

success point on the communication management the identification of stakeholders and the 

understanding of their interests, added to the identification of strong and weak points, 

influence power and what they need to be informed. This study wish to describe how the 

communication to the stakeholder at novelty projects could be fundamental to obtain success 

at projects with the help of diamond approach, as we believe that a misidentification and 

misunderstanding from Stakeholders could reduce the chances of a project success. 
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1. INTRODUÇÃO 

As boas práticas no gerenciamento de projetos e sua aplicabilidade têm sido cada vez 

mais valorizadas por vários segmentos empresariais e corporativos do mundo moderno. 

Segundo Kerzner (2009) há 40 anos atrás, o gerenciamento de projetos estava restrito às 

empresas contratadas e de construção do Departamento de Defesa dos EUA, sendo hoje em 

dia aplicado em diversos segmentos tais como indústrias e organizações de defesa, 

construção, farmacêutica, química, bancárias, hospitais, contabilidade, propaganda, jurídicas e 

governamentais. 

Como parte do Gerenciamento de Projetos, a busca pela contínua melhoria nos 

processos tem feito com que cada vez mais as pessoas se especializem e aprendam sobre 

como melhor planejar e controlar projetos, sendo que indiscutivelmente esse processo é 

essencial para aqueles que buscam alcançar o sucesso. 

Tradicionalmente 9 (nove) áreas de conhecimento eram analisadas quando se falava 

em gerenciamento de projetos, sendo estas áreas definidas de acordo com PMBOK (2008) 

em: 

- Gerenciamento de Escopo; 

- Gerenciamento do Tempo; 

- Gerenciamento de Custo; 

- Gerenciamento de Qualidade; 

- Gerenciamento de Recursos Humanos; 

- Gerenciamento da Comunicação; 

- Gerenciamento de Riscos; 

- Gerenciamento de Aquisição; 

- Gerenciamento da Integração. 

A integração de todas as áreas de conhecimento permite aproveitar aspectos de cada 

uma delas aplicando-as naquilo que lhes são inerentes. Por exemplo, quando se está 

mobilizando equipes para fazerem parte do projeto ou durante sua desintegração ao término 

deste, aplicando conhecimentos de gestão de RH é possível manter a equipe motivada através 
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de comunicação clara, eficiente e eficaz, definida de acordo com a etapa do projeto. Com isso 

aprimoramos o sentimento de confiança na equipe mantendo-a motivada (PMBOK 4ª edição). 

Atualmente além da comunicação clara com a equipe de projeto, tem se constatado a 

importância da gestão das partes interessadas (Stakeholders) na gestão de projetos. A edição 

da 5ª revisão do PMBOK é lançada com a adição do 13º capítulo, com destaque ao 

Gerenciamento de Stakeholders, sendo então adicionada a 10ª área de conhecimento. Esta 

área aliada à área de Comunicação e RH em muito podem contribuir para uma entrega 

satisfatória do projeto. 

Entretanto, podemos perceber que a otimização do gerenciamento de projetos não 

deveria estar focada somente em melhoria de processos, pois o mercado também tem focado 

sua energia nessa melhoria, não sendo este um ponto de diferencial junto concorrência.  

Para que um projeto alcance sucesso, os profissionais treinados deveriam ter a 

capacidade de adaptação de toda a teoria adquirida com flexibilidade à realidade de cada caso 

a ser desenvolvido. Este também é um argumento feito por Carvalho e Rabechini Jr. (2007) 

onde uma reflexão sobre como adotamos as boas práticas de gestão de projetos deve ser feita 

no sentido de ser verificada a possibilidade de adaptação aos contextos empresariais 

permitindo uma maior flexibilidade no planejamento de cada projeto novo a ser analisado. 

A busca pelo sucesso no projeto tem gerado diversas análises e publicações com 

estudos de casos, com o intuito de mostrar as diversas faces do sucesso, ou possíveis causas 

de seu fracasso. Shenharet al. (2005) levanta a tese de que pode ser um equívoco pensar que 

um único modelo de gerenciamento de projeto pode ser usado para todos os tipos de projetos. 

Mais tarde Shenhar et al. (2010) propuseram o modelo em “diamante” onde “o que você 

mede, é o que você obtém” e na análise de investimentos benéficos (SHENHAR et al., 2010). 

Esse modelo considera não somente a estratégia, mas os aspectos táticos do desempenho do 

projeto a curtos e longos prazos considerando os pontos de vista de interessados de diferentes 

projetos. 

Segundo Kerzner (2009) a definição de sucesso vai além de tempo, custo e nível de 

tecnologia desejada. A aceitação pelo cliente é uma das metas fundamentais para definir se o 

projeto teve sucesso ou não.  
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Segundo Shenhar et al. (2010) os critérios de sucesso envolvem pelo menos 5 

diferentes dimensões, sendo que cada uma delas terá diferentes sub-divisões que poderão 

variar em detalhe, intensidade, importância e outros aspectos: 

- Eficiência do projeto: de encontro aos prazos e objetivos de orçamento; 

- Impacto no cliente: de encontro aos requisitos e alcance da satisfação, benefícios e 

lealdade do cliente; 

- Impacto na equipe: satisfação, retenção e crescimento pessoal; 

- Resultados nos negócios: retorno no investimento, fatia de mercado e crescimento; 

- Preparação para o futuro: novas tecnologias, novos mercados, e novas capacidades. 

Nesse trabalho estaremos analisando como a comunicação com stakeholders pode 

contribuir para o sucesso no gerenciamento de projetos inovadores, correlacionando 

gerenciamento da comunicação com gerenciamento de stakeholders, usando como base os 

pontos de avaliação para o sucesso de projeto da estrutura de diamante de quatro pontos. 
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2.DESENVOLVIMENTO 

2.1 ANALISAR COMO O GERENCIAMENTO DE PROJETOS DEPENDE DA 

COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS 

É fato concreto a importância do processo de comunicação dentro de um projeto, 

principalmente quando tratamos do relacionamento com os stakeholders. Identificá-los, 

avaliar e gerenciar suas necessidades e reportar o andamento do projeto de acordo com suas 

expectativas é uma tarefa muito importante. É essa parceria que garantirá o sucesso dos 

projetos e a perpetuação das empresas. 

A identificação dos stakeholders é uma das tarefas mais importantes no planejamento 

de um projeto – a lista deve ser exaustiva. É importante pensar em todos os possíveis 

envolvidos. Não se deve deixar de listar os stakeholders que são contra o projeto. Em especial 

para esses, será necessário criar ações para gerenciamento. 

Os stakeholders podem ser: 

 Dirigentes da organização empreendedora; 

 Clientes e usuários internos ou externos; 

 Patrocinadores; 

 Equipe do projeto; 

 Parceiros e fornecedores; 

 Governo; 

 Comunidade afetada; 

 Meios de comunicação; 

 Concorrentes; 

 Gestores funcionais. 

O gerenciamento de stakeholders é um processo sistemático de levantamento e análise 

de informações a respeito dos seus interesses e preferências para que então, sejam mapeados 

os riscos que cada interessado pode trazer ao projeto. Com isso, podemos criar um plano de 

comunicação com cada um deles. 

O primeiro passo é criar uma lista de interessados contendo nome, cargo, posição no 

projeto e meios de contato. Depois disso, é necessário classificar cada interessado de modo a 

construir uma lista priorizada, onde se possam discernir quem são os mais relevantes entre 
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todos. O PMI (2008a) sugere as maneiras mais usuais de fazer essa avaliação: poder-interesse, 

poder-influência, influência-impacto, desejo-habilidade e modelo de saliência. 

O próximo passo é conhecer suas expectativas, interesses e necessidades em relação ao 

projeto. Esse mapeamento é uma tarefa difícil. 

Após o levantamento de necessidades e expectativas, dispõe-se de insumos para traçar 

estratégias para influenciar e atender os stakeholders. As estratégias devem conter ações a 

serem tomadas com cada grupo de interessados. Deve-se, portanto: 

 Envolver, informar e evitar surpresas para manter relacionamento positivo; 

 Engajar e comprometer para interessados neutros; 

 Isolar e excluir interessados negativos; 

 Ouvir, convencer, envolver, comprometer e conceder para converter 

interessados negativos em positivos; 

O quadro 1 resume as necessidades e expectativas mais comuns em projetos. 

Necessidades usuais de interessados Expectativas usuais frente a projetos 

Objetivos cumpridos, resultados obtidos Caso de sucesso, projeto é referência 

Resposta rápida na execução do projeto Prêmios, reconhecimento, visibilidade 

Ser considerado e envolvido nas decisões Carreira profissional e empregabilidade 

Não criar distúrbio na organização Imagem e reputação 

Otimizar investimentos, evitar desperdício Execução harmônica, sinérgica 

Não consumir o orçamento de minha área Projeto que não gere sobrecarga 

Atingir o desempenho especificado Pouca resistência a mudanças 

Só fazer o que for aceito como legítimo Projeto não gere sobrecarga 

Ética é dever de todos Pouca resistência a mudanças 

Apoio e suporte Projeto não atrapalhe as operações e demais 

projetos do setor 

Gerar oportunidades para o pessoal de minha área Vitórias precoces (quickwin) 

Coaching – fazer conjunto Projeto não caia no esquecimento 

Treinamento Bom relacionamento, parceria efetiva 

 “Dar as cartas”, liderar o projeto 

 Sustentabilidade dos resultados, dos produtos e 

dos esforços 

 

Quadro 1 - Necessidades e expectativas de interessados em um projeto típico 

Fonte: SABBAG, 2009. 

 

Sendo assim, o gerenciamento de stakeholdersé formado pelos seguintes processos: 

 Identificar quem são as partes interessadas no projeto; 

 Identificar os pontos de contato de cada interessado com o projeto; 
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 Identificar como cada interessado pode ajudar ou atrapalhar o projeto; 

 Identificar o grau de poder ou influência de cada interessado. 

Glasser (1998) propõe que o fracasso da maioria de nossas empresas não está na falta 

de conhecimento técnico e sim, na maneira em como lidar com as pessoas. A baixa produção 

está mais relacionada ao modo de como são tratadas as pessoas do que efetivamente de seu 

conhecimento técnico especializado. E a motivação está assim diretamente relacionada à 

forma de como nos comunicamos. Diante disso, deduz-se que um projeto de sucesso será 

resultado de quão boa for a comunicação durante o seu ciclo de vida. 

Em algumas situações pode ser percebido que a aceitação do projeto depende de todos 

seus interessados, e comumente nem todos são analisados de modo eficaz. Kerzner (2006) 

explica que as percepções variam muito de quem é o interessado, e para eles o sucesso tem 

diferentes significados, tais como: 

- Usuários finais: que seja seguro; 

- Funcionários: que garanta seu emprego; 

- Gerência: gratificação pela conclusão; 

- Acionistas: lucratividade; 

- Agências do Governo: que esteja de acordo com as portarias e resoluções. 

Se as definições de sucesso são distintas de acordo com os stakeholders, a forma de 

nos comunicar com eles também deve ser distinta. A inexistência de um plano de 

comunicação poderá acarretar em conflito desnecessário causado pelo excesso ou falta de 

informações divulgadas. Assim como o editor de um jornal pensa a respeito dos diferentes 

leitores que seu jornal terá, assim profissionais de gerenciamento de projetos podem melhorar 

a eficiência evitando conflitos (TAYLOR, 2013). É necessário aprender a usar as ferramentas 

certas para cada grupo de indivíduos, sendo necessária uma análise detalhada dos 

stakeholders: 

- Quem são, e que níveis de envolvimento no projeto desejam ter? 

- Quais as necessidades e interesses de cada stakeholder? 

- Qual será a ferramenta de comunicação para cada stakeholder, qual método será 

usado? 



14 

 

- qual a periodicidade da comunicação? 

Uma vez identificadas estas condições em cada um dos interessados, devemos 

considerar nossos interessados como uma audiência sedenta de informações, cujo conteúdo 

varia com o tipo de indivíduo participante dessa audiência. Segundo Joe Taylor Jr (2013): 

A audiência de um canal a cabo de notícias quer saber detalhes sobre 

dinheiro, política, e crimes, sendo isso atualizado durante o dia. Leitores de 

um jornal matinal podem preferir insights mais profundos, contexto e 

análises. Aqueles que adoram o rádio público gostam de entrevistas 

ponderadas e tranquilizadoras.(TAYLOR JR,2013) 

 

Da mesma forma devemos nos preocupar com os interessados do projeto. Alguns 

gostam de receber relatórios completos e de longa redação. Outros já preferem planilhas 

resumidas em gráficos autodemonstrativos. Caso não saibamos direcionar os relatórios para 

cada um dos tipos de audiência, poderemos estar expondo o projeto a questionamentos 

desnecessários, ou a um fator pior, que seria a desmotivação dos interessados pela falta de 

informação do projeto. 

Uma sugestão de ferramentas, de acordo com a classificação de stakeholders feita 

acima, poderia ser: 

- Usuários finais: relatório periódico reportando progresso no cronograma; 

- Funcionários: reunião de lançamento mostrando o potencial de mercado e 

características diferenciais do produto; 

- Gerência: relatório periódico reportando cronograma e controles de qualidade do 

processo, com reuniões de acompanhamento; 

- Acionistas: relatório financeiro, posicionando custo estimado e real, e plano de ação 

em caso da possibilidade de sair do planejado, com reuniões de acompanhamento quando 

necessário; 

- Agências do Governo: relatório final com apresentação de documentação relativa ao 

produto para classificação e liberação de comercialização junto à entidade regulamentadora. 

Pode-se perceber quão fundamental é a comunicação ser utilizada nas corporações e 

ambientes empresariais quando se deseja atingir uma meta ou um objetivo comum. 



15 

 

Quando a comunicação propicia a integração entre os interessados, existe engajamento 

e melhor aceitação por todas as partes, agindo todos como facilitadores e participantes ativos 

do projeto. (Fig. 1) 

 

Figura 1: importância da comunicação no engajamento dos stakeholders 
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2.2 CORRELACIONAR GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO COM 

GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

A comunicação é uma ferramenta necessária no desenvolvimento humano, podendo 

ser ela, falada, escrita, por meio de imagens ou expressões. Quando se discute comunicação, 

nos vem à cabeça instantaneamente a fala, mas como podemos perceber existem vários meios 

de comunicação que muitas vezes são mal utilizadas causando conflito naquilo que o emissor 

deseja passar e no que o receptor realmente absorveu. Para Bowditch e Buono, (1992, p. 80):  

De certa forma, a comunicação é o processo pelo qual conduzimos nossas 

vidas. Assim que dois ou mais indivíduos se reúnem, há a necessidade de 

comunicação entre eles, algum modo de facilitar o entendimento do que cada 

um quer e precisa daquela situação. 

 

No mundo corporativo esta ferramenta é utilizada intensamente, pois informações 

estratégicas e do negócio são tratadas diariamente, muitas delas não da forma que deveriam. 

Estas informações, só serão conhecidas através de um meio de comunicação e terão um 

propósito se forem entendidas e compreendidas pelos interessados. 

É comum dizer “recebi sua mensagem”, mas será que esta ficou clara? Será que o 

entendimento de ambos é o mesmo? Aquilo que se tentou transmitir receberá um tratamento 

adequado levando a uma ação pretendida por ambos?  

Sabe-se que com a velocidade da informação, principalmente através da 

disponibilidade de meios digitais, e pelo acumulo de tarefas demandado pelas corporações, 

não se consegue tratar de forma adequada cada informação recebida. Em gerenciamento de 

projetos este assunto é tão importante que se tornou uma área de conhecimento descrita no 

PMBOK.  A comunicação é eficiente quando se entende as culturas e o meio em que cada 

organização está inserida.  

Bock et al.(1999), cita sobre a percepção na Gestalt: 

Entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o 

processo de percepção.(BOCK, 1999) 

 

Neste conceito podemos mapear a percepção de cada receptor. Um determinado 

assunto que é comum a uma área da empresa, pode não ser em outra área da mesma 

corporação, cabendo ao transmissor elaborar uma comunicação mais detalhada prevendo 

conceitos básicos desconhecidos pelo receptor ajudando-o no entendimento pleno da 

informação transmitida. 
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O plano de comunicação de um projeto é criado pelo gerente de projeto. Esse plano é 

criado a partir das necessidades dos stakeholders e tem por objetivo informar a esses como e 

qual a forma de comunicação será utilizada ao longo do ciclo de vida do projeto. A 

identificação dessas necessidades e determinação de como atendê-las é vital para o sucesso do 

projeto. 

Durante o Gerenciamento dos Stakeholders, podemos dividir as etapas com algumas 

ações exemplificadas na tabela abaixo: 

Inicialização Identificar os stakeholders, qual sua capacidade de influência e 

seu interesse no projeto. 

 

Planejamento Após identificar e registrar, elaborar estratégias de 

comunicação individual, com abordagens e tipo de relatórios, 

que poderão ser alteradas de acordo com a movimentação do 

projeto. 

Execução É a execução do plano de comunicação, gerenciando o 

engajamento dos interessados. Elaboração de relatórios de 

acordo com os interesses de cada stakeholder. 

Monitoramento e Controle Monitoramento e controle devem ser feitos 

concomitantemente à execução, sendo que o monitoramento e 

controle eficaz acarretarão em alteração do plano de 

comunicação em tempo hábil no sentido de manter o 

engajamento a nível seguro para a vida do projeto. 

 

Por estarmos lidando com pessoas, o Gerenciamento de Stakeholders pode ser 

considerada uma ciência inexata, pois não existe uma fórmula que nos assegure um controle 

preciso das ações tomadas. Por isso que o monitoramento constante e comunicação adequada 

dos interessados, com base em seu grau de influência e nível de interesse, é de fundamental 

importância para aceitação do projeto. 

A Comunicação é uma importante ferramenta no mundo corporativo. Não poderia ser 

diferente no gerenciamento de projetos. Sabe-se que todos os projetos possuem restrições 

quando o assunto é investimento. Hoje as grandes corporações, principalmente as 

projetizadas, buscam aprovar os projetos com maior previsão de lucratividade. Nem sempre 

os melhores são aprovados pelos stakeholders devido à percepção, que lhe são transmitidas 

pelos seus autores. Uma comunicação eficiente e eficaz é necessária para que o projeto seja 

entendido e aceito. Existem várias ferramentas de comunicação que tem como objetivo final 

em projetos aprová-lo. Uma destas ferramentas é o escopo bem definido. Quanto menos 

dúvidas esta ferramenta transmitir, maior será a chance da aprovação de um determinado 
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projeto. Busca-se analisar e demonstrar como a Comunicação, além de comunicar, será uma 

ferramenta motivacional que aumentará a chance de sucesso, tanto na aprovação quanto na 

implantação de um projeto. 

Em empresas, cujo nível de maturidade é alto, sua estrutura é projetizada, e todas as 

áreas de conhecimento são aplicadas nos projetos desenvolvidos, claramente a educação em 

projetos não depende somente da equipe de projetos, mas também dos stakeholders. Algumas 

características destas empresas são escopo bem definido, comunicação clara e eficaz e 

recursos humanos motivados.  
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2.3 ANALISAR A ABORDAGEM DIAMANTE VERIFICANDO SUA 

APLICABILIDADE PARA OBTENÇÃO DE SUCESSO EM PROJETOS 

INOVADORES 

A abordagem Diamante é o resultado de um estudo de 15 anos elaborado pelos autores 

Aaron J. Shenhar e DovDvir (2010) cuja aplicabilidade poderá ser de grande valia quando 

analisada e entendida pelos Gerentes de Projetos de empresas de qualquer porte. 

A análise do projeto não deveria estar vinculada diretamente ao porte da empresa, mas 

sim à complexidade, inovação, tecnologia e tempo do projeto. Ou de acordo com a tradução 

feita por R. Brian Taylor: Complexidade, Novidade, Tecnologia e Ritmo – termos estes que 

serão adotados à partir de agora, pois expressam melhor o conceito dos termos empregados. 

Segundo PRADO (2005), a diversidade entre projetos é tal, que quando se fala em 

projetos deve-se ter em mente as seguintes categorias: 

• Defesa, Aeroespacial e Segurança 

• Mudanças Organizacionais e Melhorias de Desempenho  

• Comunicações  

• Eventos  

• Facilities (Construção & Montagem):  

• Design (projetos)  

• Construção & Montagem  

• Desenvolvimento de software  

• Mídia e Entretenimento  

• Desenvolvimento Regional e/ou Internacional  

• Desenvolvimento de Novos Produtos & Serviços  

• Pesquisa e Desenvolvimento  

• Outras Categorias 

Ao dividirmos projetos de acordo com essas categorias, pode ser verificado que cada 

uma delas tem a possibilidade de análise pela abordagem Diamante. Segundo Shenhar e Dvir 

(2010), quando está sendo analisado o motivo pelo qual o sucesso do negócio depende dos 
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projetos, eles mencionam os seguintes pontos principais e de atenção que um gerente de 

projetos deve levar em conta: 

 Em organizações modernas, a participação de atividades do 

projeto cresce constantemente, enquanto a porcentagem de 

esforço dedicado às operações diminui. 

 A maioria dos projetos deixa de cumprir com as metas de 

tempo e orçamento e com os objetivos comerciais. Os projetos 

são o próximo candidato inexplorado significativo para 

alcançar excelência e ganhar vantagem competitiva. 

 Gerentes de todos os níveis precisam aproveitar esta 

oportunidade ao prestar mais atenção à maneira de como suas 

empresas lidam com os projetos. O gerenciamento de projetos 

não é um problema apenas dos gerentes de projetos e das 

equipes; é um problema de todos. 

 Gerenciamento de projetos é embasado em um modelo 

previsível, estável, certo e linear. Ele foca em um plano que é 

preparado uma única vez, no início, para cumprir com as metas 

de tempo, orçamento e desempenho do projeto, e é, em grande 

parte, desvencilhado das mudanças ambientais durante a 

execução do projeto. Ele também presume que todos os 

projetos devem seguir um conjunto padrão de regras e 

processos. 

 O gerenciamento de projetos não é mais suficiente para 

garantir o sucesso nos projetos dinâmicos dos dias atuais. 

Mesmo que você faça tudo como manda o figurino, ainda 

assim poderá fracassar. Há a necessidade de uma nova 

abordagem e de uma nova linguagem para que os gerentes 

entendam o que é gerenciamento de projetos. 

 Ao examinar sua organização, pergunte-se: os seus projetos 

recebem a mesma atenção, ou mais atenção, que recebem as 

operações? Os gerentes de projeto recebem apoio suficiente da 
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organização e da alta gerência? Você trata os projetos como 

custos ou como investimentos? 

 Você deve avaliar o sucesso do projeto usando cinco 

dimensões: eficiência, impacto no cliente, impacto na equipe, 

sucesso do negócio e preparação para o futuro. 

 A estrutura diamante oferece uma ferramenta disciplinada para 

avaliar os benefícios e os riscos de um projeto e para 

selecionar o estilo correto de gerenciamento de projetos. Ela 

também proporciona um modelo para avaliar um projeto no 

meio do caminho e colocar o projeto problemático de volta nos 

trilhos. O modelo diamante inclui quatro dimensões (bases) 

para distinguir entre projetos: novidade, tecnologia, 

complexidade e ritmo. 

Nesses pontos citados acima, pode-se perceber que é necessário ir mais além da 

estrutura tradicional para se poder garantir sucesso aos projetos em desenvolvimento, e que a 

estrutura diamante quando usada em momento oportuno, poderá servir de uma excelente 

ferramenta para o gerente e a equipe de projetos. 

Conforme visto anteriormente, a comunicação e gerenciamento de stakeholders são 

fundamentais para que se tenha uma entrega que atenda as expectativas dos stakeholders. 

Uma vez entendido e estabelecido o escopo do projeto, o planejamento e desenvolvimento do 

projeto poderão ter sua análise baseada na abordagem Diamante e assim planejar o projeto 

dentro das 10 áreas de conhecimento, integrando-as de modo a desenvolver o projeto com 

maior garantia de sucesso. 

A figura abaixo representa a idéia do modelo Diamante, o qual é fundamentado nas 

quatro bases de distinção entre os projetos e seus níveis. 
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Figura 2– o modelo NTCR - Novidade, Tecnologia, Complexidade, Ritmo - (Shenhar e 

Dvir – 2010 – p. 59) 

Ao se abordar sucesso, geralmente toma-se como base o modelo tradicional de 

gerenciamento de projetos, e sucesso é avaliado de acordo com cronograma, custos e 

especificação. Mas a abordagem Diamante traz uma visão diferente do que significaria 

sucesso em um projeto, pois segundo Shenhar e Dvir (2010) a avaliação de sucesso deve estar 

conectada ao sucesso da organização principal, ou seja, deve ser avaliado com base em suas 

contribuições para o resultado do negócio em geral, e não somente pela habilidade em 

cumprir com as metas de cronograma, custo e especificação, sendo que o sucesso do projeto e 

do produto devem ser avaliados em conjunto. Uma equipe de projetos, para ter sua motivação 

de modo tal a fazer com que o projeto aconteça, deve receber dos executivos da empresa qual 

a perspectiva da empresa, e quais as expectativas comerciais esperadas para o negócio antes 

mesmo da aprovação do projeto. Dessa maneira os gerentes de projeto poderão dar a devida 

ênfase e importância ao projeto, que variam de projeto a projeto, e trabalhar com 

responsabilidade na busca do sucesso do projeto. 

Com os dados levantados na pesquisa realizada por Shenhar e Dvir (2010), surge a 

ideia de que a avaliação do sucesso do projeto deve ter como base as cinco dimensões 
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resumidas na figura 3, a qual permite ter uma ideia geral de pontos sugeridos para uma análise 

de sucesso do projeto. 

Sucesso do Projeto

Eficiência
Impacto no

Cliente
Impacto na

Equipe
Sucesso Comercial

e Direto
Preparação para

o Futuro

-  Cumprir  com os
requisitos e especificações
- Benefício para o Cliente
- Extensão de uso
- Satisfação e lealdade do
Cliente
- Reconhecimento da marca

- Satisfação da Equipe
- Moral da Equipe
- Desenvolvimento de
habilidades
- Crescimento dos membros
da equipe
- Retenção dos membros
da equipe. Sem estresse

- Vendas
- Lucros
- Participação no
mercado
- ROI, ROE
- Fluxo de CAixa
- Qualidade do
serviço
- Tempo do ciclo
- Medidas organizacionais
- Aprovação Regulatória

- Nova tecnologia
- Novo mercado
- Nova linha de produto
- Nova competencia
central
-  Nova capacidade
organizacional

-  Cumprir o Cronograma
- Cumprir com o
orçamento
- Resultado
- Outras eficiencias

 

Figura 3- Medidas Específicas de Sucesso (Shenhar e Dvir, 2010 – p. 39) 

Segundo os autores, pode ser analisada individualmente cada uma dessas dimensões, 

as quais resumidamente nos trazem: pela Eficiência pode ser avaliado o cumprimento das 

metas; pelo Impacto na equipe pode ser avaliado o desempenho da equipe e de seu líder; pelo 

Sucesso Comercial e Direto, pode ser avaliado o impacto direto sobre a organização principal, 

relacionada ao sucesso comercial do produto; pela Preparação para o Futuro pode ser avaliado 

os benefícios do projeto à organização, preparando ou não a infraestrutura para o futuro; pelo 

Impacto no Cliente podemos avaliar os stakeholders no projeto, e se a percepção do que eles 

desejavam foi eficiente. 

Quando se avalia o sucesso pelo Impacto ao Cliente, é analisado se o projeto: 

- Cumpriu com os requisitos e especificações quanto à sua funcionalidade e 

especificações técnicas; 

- Trouxe o benefício desejado dentro das expectativas do cliente; 

- Por quanto tempo o produto será usado e com isso por quanto tempo o cliente será 

leal ao produto entregue; 

- Se agregará valor à marca, como demonstração de reconhecimento. 
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Ao analisar a abordagem Diamante verificando sua aplicabilidade para obtenção de 

sucesso em projetos inovadores com ênfase na comunicação com stakeholders, deve ser 

levada em conta a avaliação de sucesso do ponto de vista do Impacto ao Cliente e entender o 

que seria um projeto na dimensão Novidade. 

De acordo com Shenhar e Dvir (2010, p.64), 

A novidade do produto é definida por quão novo ele é para seus mercados e 

usuários potenciais. (...) Ela também representa a incerteza da meta de seu 

projeto – isto é: quão claramente os requisitos e as necessidades dos clientes 

são definidos de antemão.(SHENHAR E DVIR, 2010) 

 

Caso os requisitos e as necessidades dos interessados não estejam claramente 

definidos, o projeto já nasce fadado ao insucesso, independentemente do tipo de abordagem 

adotada. A comunicação entre equipe de projeto e os interessados é fundamental, sendo que 

diferentemente do modelo tradicional, pode se ter maior flexibilidade na elaboração desse 

plano de comunicação, dependendo da dimensão (base) definida do projeto, quando se aplica 

a abordagem Diamante. 

Abaixo segue um agrupamento do sugerido por Shenhar e Dvir (2010) para o plano de 

comunicação de acordo com as quatro dimensões Diamante: 

Área de Conhecimento PMBOK - Comunicação  

Novidade Derivativo canais curtos e rápidos de comunicação; nível mínimo de 

comunicação formal 

Plataforma canais de comunicação extensos e múltiplos entre todas as 

áreas funcionais; comunicação formal e documentação 

complementada por interação formal 

Inovação comunicação informal extensa e frequente, se possível 

considere co-locação; documentação formal das decisões 

finais 

Tecnologia Baixa Tecnologia canais de comunicação curtos, rápidos e menos intensos; a 

maioria dos canais são formais. 

média tecnologia comunicação formal e documentação complementada por 

certa interação informal 

alta tecnologia vários canais formais e informais de comunicação para 

interação entre os membros da equipe; documentação 

formal das decisões finais. 
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super alta tecnologia comunicação formal extensa e frequente; se possível, 

considere a co-locação; documentação formal das decisões 

finais. 

Complexidade Montagem canais curtos e rápidos e principalmente informais; 

documentação formal das decisões finais. 

Sistema se possível, considere co-locação; vários canais formais e 

informais de comunicação para interação entre os 

membros da equipe; documentação formal das decisões 

finais. 

Matriz Principalmente documentação formal e documentação 

com os principais contratados; documentação formal de 

todas as decisões que tenham implicações contratuais. 

Ritmo Regular a maior parte da comunicação está focada em questões 

profissionais 

Rápido / Competitivo canais de comunicação extensivos e múltiplos por todas as 

áreas funcionais; documentação formal complementada 

por certa interação informal. 

tempo crítico canais curtos e frequentes de comunicação; faz co-locação 

dos membros da equipe na mesma instalação, se possível. 

Blitz comunicação informal extensa e contínua durante toda a 

crise. 

 

Tabela 1 – NTCR de Projeto e área de Conhecimento PMBOK - Shenahr e Dvir (2010) 

 

Dentro da base Novidade, poderemos considerar o projeto Derivativo, de plataforma 

ou inovação. Para melhor compreensão dessas bases, segue tabela na qual pode ser melhor 

compreendida a aplicação de cada um dos níveis de novidade. 

Nível de Novidade do Projeto Definição Exemplos 

Projeto Derivativo Estender ou melhorar produtos 

já existentes. 

Desenvolvimento de uma nova 

versão de computador pessoal 

usando a mesma tecnologia; 

upgrade em uma linha de 
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produto; aperfeiçoar os 

procedimentos organizacionais. 

Projeto de Plataforma Desenvolver e produzir novas 

gerações de linhas de produtos 

existentes ou novos tipos de 

serviços para mercados novos ou 

existentes e clientes. 

Construção de uma nova geração 

de automóveis; desenvolvimento 

de uma nova aeronave; criação 

de uma nova geração de um 

sistema celular. 

Projeto de Inovação Introduzir um produto ou 

conceito novo para o mundo, 

uma nova ideia ou um novo uso 

para produto que os 

consumidores nunca viram 

anteriormente. 

O primeiro pacote do sistema 

ERP; o primeiro forno de micro-

ondas; o primeiro walkman. 

 

Tabela 2 – Definições e exemplos de novidade de projeto – Fonte Shenhar e Dvir 

(2010) – pag. 76 

Tendo conhecimento desses níveis de novidade, os autores também informam que o 

gerente de projeto poderá com o auxílio de sua equipe definir em que nível se encontra seu 

projeto, pois o modelo diamante também pode ser usado como ferramenta para analisar o 

projeto entre seus estilos gerencial e real. Como ferramenta, o gerente poderá fazer a escolha 

da equipe que trabalhará no projeto, identificando o quanto de atenção o projeto demandará. 

Ao se falar de gerenciamento de stakeholders o sucesso será alcançado quando um 

eficaz entendimento das expectativas dos clientes principais interessados for alcançado. E 

trazendo esse gerenciamento para novidade do projeto, fica mais claro perceber o quão 

importante é entender o que o interessado deseja, para que o projeto seja classificado quanto a 

sua novidade nos diferentes níveis considerados. O Plano de comunicações é então elaborado 

de acordo com as sugestões dos autores Shenhar e Dvir (2010) e o gerente de projetos terá 

melhores chances de alcançar o sucesso, utilizando não somente as ferramentas tradicionais 

de gerenciamento, mas também com as da abordagem Diamante. 

Com todos estes dados levantados, pode-se entender o porquê de projetos serem 

diferentes e, portanto necessitarem que os gerentes conduzam cada um dentro de sua 

peculiaridade. 
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3. METODOLOGIA 

 Para se ter uma ideia de como sucesso e novidade estão sendo vistos em uma 

empresa nos dias atuais, foi encaminhado um questionário (Apêndice B) para os gestores que 

direta ou indiretamente estão comprometidos em projetos de uma empresa, para que pudesse 

ser observado o quão maduros estão esses conceitos na cultura organizacional.  

No questionário enviado, foi buscado através das perguntas, verificar o quão 

envolvidos estão os gestores da empresa na contribuição a projetos, o quão abertos estão a se 

relacionarem com clientes internos e externos, se estão buscando se desenvolver e 

desenvolver as suas equipes de modo dar melhor suporte à empresa e aos projetos da empresa, 

se ficam atentos e interessados no projeto após o lançamento do produto no mercado, se estão 

atentos a outras aplicações (novidade de produto) para que ele seja aplicado em outras áreas 

do que aquelas originais do escopo. 

Pode-se concluir que de modo geral a empresa já possui cultura sendo implementada 

no que se refere a novidade/inovação, cujos interesses vão em se manter atualizados no que 

acontece no mercado não somente a níveis de usuários quanto a nível de concorrentes ou 

parceiros. Mas ainda podemos observar que: 

- a questão de relação interpessoal e comunicação interna ainda tem ações de melhoria 

a serem providenciadas, as quais quando difundidas contribuirão para o sucesso em projetos 

com novidade e inovação.  

- que alguns itens básicos das boas práticas estão ainda em fase de implementação, e 

que algumas ações de melhoria poderão ser providenciadas. 

- que questões de desenvolvimento de competências da equipe, bem como ferramentas 

de estimulo podem ser reavaliadas. 

- que o acompanhamento do mercado, na manutenção de novidade de produtos, podem 

ser melhor explorados, dando suporte ao departamento de desenvolvimento de produtos (DP) 

e aos negócios da empresa. 

Com a possibilidade de aplicação do modelo diamante nesse tipo de estrutura 

organizacional, acredita-se que esses pontos de melhoria poderão ser também aperfeiçoados. 
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4. CONCLUSÃO 

Este trabalho se propôs a evidenciar aos gerentes de projetos a necessidade de uma 

comunicação eficiente e eficaz junto aos stakeholdersque deverão ser identificados 

cuidadosamente, através da utilização das melhores práticas descritas no PMBOK 5ª edição 

(2013), que remaneja dois processos da área de conhecimento Gerenciamento da 

Comunicação passando para nova área de conhecimento Gerenciamento de Partes 

Interessadas. 

A criação da 10ª área de conhecimento e o remanejamento dos processos “Identificar 

as Partes Interessadas” e “Gerenciar as Expectativas das Partes Interessadas” mostra que a 

comunicação a todos os stakeholders é muito importante para o sucesso de um projeto.  

Procuramos apresentar nesse trabalho através de entrevista e autores, como o sucesso 

em gerenciamento de projetos de inovação através da comunicação com stakeholders pode ser 

alcançado utilizando as ferramentas adequadas. 

Em análise, descrevemos sucintamente que: 

- Escopo bem definido pode ser uma das ferramentas de comunicação com os 

stakeholders facilitadora na aceitação de um projeto; 

- A comunicação é utilizada como uma ferramenta motivacional na aceitação do 

projeto inovador; 

- Comunicação é considerada ferramenta fundamental para o sucesso do projeto;  

- Falhas de comunicação atrasam processos e geram custos indiretos; 

- As áreas de conhecimento Gerenciamento de Comunicação e Gerenciamento de 

Partes interessadas, são correlacionadas pela interação entre transmissor e receptor; 

- A Abordagem Diamante é fundamentada em quatro bases ou dimensões: Novidade, 

Tecnologia Complexidade e Ritmo, sendo que esta análise permitirá realizar a 

distinção entre os diferentes tipos de projetos; 

- De acordo com a Abordagem Diamante, a avaliação de sucesso deve levar em conta 

o impacto final no cliente e entender o que seria o projeto na dimensão Novidade, 

sendo que o sucesso está diretamente relacionado com o resultado final do negócio. 
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Com a análise combinada do referencial teórico e da pesquisa realizada, pode-se 

concluir que um plano de comunicação, definição de escopo, gerenciamento dos stakeholders 

vinculados a uma análise pela abordagem diamante auxiliará o projeto a ter um destaque junto 

à concorrência, uma vez que projetos focados somente na melhoria de processos não mais se 

trata de uma diferencial no mercado. Com a ajuda da Abordagem Diamante o Gerente de 

Projetos poderá analisar o projeto mesmo antes da fase de planejamento, verificando o projeto 

de acordo com as dimensões de Novidade, Tecnologia Complexidade e Ritmo, o que 

permitirá maior flexibilidade no seu planejamento. 

A partir da percepção de que sucesso vai além de tempo, custo e qualidade, pode-se 

aprender a analisar o sucesso do projeto através de análise de sua eficiência, impacto no 

cliente e na equipe, resultados nos negócios e a preparação para o futuro, onde esta análise 

levará à percepção de que os projetos variam em detalhe, intensidade e importância. 

O Gerenciamento de Stakeholders vai além da simples percepçãodo que a pessoa 

espera do projeto, mas de analisar sua influência, interesse e impacto sobre o projeto, e com 

isso podemos melhor entender que muitos projetos fracassam nas empresas não pela falta de 

conhecimento técnico, mas pela maneira de como as pessoas se relacionam e de como 

empresa prioriza e interfere nesses relacionamentos. O tratamento que as pessoas fornecem ou 

recebem são essenciais para manter a equipe motivada, e sem um planejamento de 

comunicação eficaz, o projeto poderá sofrer de forma negativa em cada uma das fases de seu 

ciclo de vida, contribuindo também para seu fracasso. 

Além do fator motivacional, a comunicação é fundamental para a integração, 

engajamento e aceitação por todas as partes, permitindo que cada um dos interessados atuem 

como participantes facilitadores ativos do projeto. 

Através da metodologia empregada, pode-se evidenciar a cultura no que se refere a 

novidade/inovação já está bem incutido entre a equipe de gestores da empresa, mas que 

relacionamento interpessoal e comunicação interna ainda possui espaço para melhoria. E isso 

vem a refletir outras pesquisas mundiais que nos trazem os mesmos resultados, ou seja: a 

abordagem diamante poderá vir a contribuir quando aplicada pelos gerentes de projeto na 

busca do êxito em projetos. 

Ao serem colocados todos estes conceitos em um mesmo patamar, percebe-se que se 

faz necessário ir além da estrutura tradicional quando o foco está na busca do sucesso em 
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projetos. A Abordagem Diamante quando empregada na fase de conceituação e durante o 

ciclo de vida poderá servir de ferramenta determinante para o gerente e equipe de projetos. 

E em se tratando de projetos inovadores, a abordagem diamante orienta a equipe de 

projeto no sentido de como planejar a comunicação, de acordo com o enquadramento do 

projeto no modelo NTCR – Novidade, Tecnologia, Complexidade, Ritmo. E dessa forma, 

através de um plano de comunicação bem elaborado e de acordo com a dimensão analisada, o 

sucesso e aceitabilidade do projeto por todos os interessados poderão ser evidenciados. 

 

 

 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Gerentes de projetos compartilham hoje em dia um sonho: melhorar o desempenho do 

projeto, alcançando o sucesso. De modo geral podemos dizer que estamos sempre buscando 

por melhores resultados. Este trabalho teve seu foco principal em salientar a importância da 

comunicação como ferramenta essencial para alcançar o sucesso em projetos inovadores. 

Possível desdobramento pode envolver pesquisa bibliográfica e de campo, através da 

aplicação do questionário e cases práticos onde a Abordagem Diamente seja empregada para 

contribuir no aumento do sucesso e diminuição dos riscos que envolvem comunicação e 

gestão dos interessados. 
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7. APÊNDICES 

APÊNDICE – A – COLABORAÇÃO INDIVIDUAL MARCOS BRANDÃO - A 

IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS PARA O SUCESSO 

EM PROJETOS DE INOVAÇÃO 

A comunicação em grandes corporações é uma ferramenta poderosa que pode e deve 

ser utilizada na motivação para aceitação de projetos pelos stakeholders. Entenda-se aceitação 

em todas as suas fases, já que desde sua idealização até seu fechamento encontraremos muitas 

resistências, pois o projeto gera mudanças em qualquer ambiente onde é implantado. 

É comum que pessoas sejam resistentes a mudanças, pois devido às incertezas geradas 

pelo projeto e medo do desconhecido, cada um, dentro de sua percepção, tende a sentir-se 

prejudicado em sua zona de conforto. A inovação é uma das características do projeto e por 

isso, em muitos deles tem um resultado abstrato na fase de apresentação. Inovar é correr risco, 

no entendimento de muitos dos stakeholders que preferem abster-se, principalmente em 

projetos que tenham recursos escassos (financeiros, materiais e humanos). Outras partes 

interessadas enxergam nestes riscos a oportunidade de colocar em prática uma ideia inédita, 

da qual ninguém teve. Esta poderá ser explorada exclusivamente seguindo os preceitos de leis 

que beneficiam seus criadores por um determinado período de tempo. Neste caso percebe-se 

que uma das partes interessadas se relaciona diretamente com outra (Governo X Autor), 

produzindo um ganho financeiro extra, pois além de realizar a entrega proposta, gera 

lucratividade extra por sua exclusividade no mercado. 

Para lançamento de um projeto, muitas corporações de grande porte realizam eventos 

festivos com o objetivo de motivar toda equipe envolvida no projeto, sejam eles investidores, 

equipe de projetos, clientes, fornecedores e demais departamentos da empresa. Para Torquato 

(2002, p. 54) 

A comunicação interna contribui para o desenvolvimento e a manutenção de um clima 

positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas da organização e ao crescimento 

continuado de suas atividades e serviços e a expansão de sua linha de produtos. 

Segundo o autor devemos desenvolver estratégias de comunicação positivas para que 

todos se sintam motivados em criar e inovar no desenvolvimento de suas atividades e na 

busca dos objetivos propostos pelo negócio. A estratégia estabelecida em grandes corporações 
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é a utilização de metas bonificadas, alinhadas ao endomarketing, ferramentas aliadas que 

podem fazer com que um indivíduo tenha um desempenho acima da média comparada a outra 

empresa que não possua qualquer tipo de estratégia na aceitação dos seus projetos.  

Existem diversos meios de comunicação para diversos tipos de stakeholder. Cada meio 

pode ser utilizado ou adaptado para partes interessadas diferentes identificadas em um projeto 

que busca inovação. Todas as atividades que realizamos requerem um projeto para sua 

realização, seja um projeto pessoal, como construir ou decorar uma casa, seja um projeto 

corporativo, construir ou reformar uma indústria.  Embora não se perceba, tudo aquilo que 

pensamos em fazer em nossas vidas acabam passando, involuntariamente, por uma das fazes 

do gerenciamento de projetos. Ao ter uma ideia, inovadora ou não, instintivamente realizamos 

um planejamento mental daquilo que será necessário para execução do projeto. Logicamente 

não seremos capazes de visualizar em nossa “tela mental” todas as fazes do projeto, a não ser 

que ela seja escrita e desenhada. Mesmo no universo individual precisaremos nos comunicar 

com as partes envolvidas, por exemplo, com a atendente da loja de materiais de construção, 

com o gerente do banco que financiará parte ou total do projeto, com os responsáveis pela 

execução (mão de obra especializada), com seu companheiro ou companheira, e assim pro 

diante. Para cada um deles teremos que utilizar algum tipo de comunicação, verbal, escrita ou 

visual (imagem). Traçaremos um plano de comunicação, sabendo qual ferramenta utilizar 

para determinada parte envolvida, reavaliando e checando se aquela ferramenta é realmente 

eficaz na garantia dos resultados esperados. 

Falhas de comunicação tem sido o problema principal no desenvolvimento profissional 

e empresarial. E quando tratamos de projetos, comunicação deve ser bem desenvolvida para 

que os objetivos do projeto sejam alcançados. 

Segundo Menezes (2010) “O objetivo principal da definição de escopo é garantir que 

todos saibam de todas as entregas que permeiam o projeto, deixando de forma mais clara 

quanto possível quais são as expectativas do cliente, ou seja, o produto final”. Quando se trata 

de escopo, é necessário dedicar maior atenção, pois uma má comunicação seguida de má 

interpretação afetará diretamente no sucesso do projeto, principalmente no que se refere aos 

stakeholders.  

Os stakeholders (que podem ser indivíduos ou organizações) são os principais 

interessados no projeto, e eles serão impactados favorável ou desfavoravelmente, e a 
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compreensão do escopo dentro de suas diferentes linhas de atuação permitirá que todas as 

entregas sejam realizadas próximo do programado. É mencionado próximo, pelo fato de 

sabermos que até a conclusão do Projeto, alterações de escopo serão esperadas. 

Outro ponto fundamental para alcançarmos sucesso no projeto trata-se da definição da 

exclusão de escopo. Tendo isso claramente definido, mal-entendidos no momento da 

apresentação do escopo serão evitados, uma vez que será também definido aquilo que não está 

sendo considerado como entregável. 

Quando da apresentação aos stakeholders do escopo, devemos já ter definido o que 

seriam os requisitos para cada um deles, sendo esses requisitos a base fundamental para a 

elaboração do escopo de projeto. Eles irão refletir as principais expectativas e necessidades 

dos interessados – principalmente do cliente. 

Quando falamos de falhas decorrentes de má definição de escopo, podemos pontuar algumas, 

tomando como base os conceitos de Kerzner (1979) com relação aos stakeholders: 

 stakeholders exercem influência sobre a direção do projeto: uma definição incorreta 

do escopo pode direcionar o projeto para uma linha diferente daquela desejada; 

 stakeholders tem poder de decisão: uma decisão baseada em escopo não definido, 

pode gerar alteração de escopo prejudicando até mesmo o sucesso do projeto; 

 stakeholders possuem objetivos específicos sobre o projeto: se não houver uma 

condução correta, com alinhamento de todos os requisitos levantados, o projeto pode 

incorrer em fracasso devido a falta de interesse comum peculiar ao produto final 

desejado; 

 stakeholders possuem diferentes expertises: caso não haja entendimento correto de 

cada uma das necessidades, escopo estará incompleto gerando falha de convergência 

ao produto final. 

Conclui-se que o sucesso em gerenciamento de projetos de inovação depende de como 

será construído, controlado e executado o plano de comunicação em conjunto com o plano de 

gerenciamento e controle de partes interessadas que tornará possível o entendimento de todas 

as partes envolvidas da forma, meio e periodicidade adequada e acordada.  
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APÊNDICE – B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Análise preliminar do questionário que foi destinado a gestores de áreas envolvidas direta ou indiretamente aos negócios da empresa, onde 

foi marcado cada um dos itens de acordo com o que tem sido feito. 

 

  Não pensei 

sobre isso 

Nível 1 

Estou 

pensando em 

fazer algo 

Nível 2 

Sim 

Nível 3 

Sim, e estamos 

constantemente 

melhorando 

Nível 4 

Sim, temos 

isso bem 

estabelecido 

Nível 5 

Comentários 

1. Você possui um bom 

relacionamento com 

participantes de organizações 

chaves, por exemplo, clientes, 

fabricantes e universidades? 

 1    1 1 1 1 1    66% entende que a relação com grupos chaves 

do mercado trarão benefícios e novidade para a 

empresa 

2. Você monitora ativamente as 

boas práticas de 

comercialização? 

 1 1   1 1 1  1   50% conhece a importância do monitoramento 

das boas práticas, mas ainda não é muito bem 

difundida a ideia. 

3. Você ativamente monitora 

avanços nas organizações 

relacionadas que possa ser 

aplicável ao seu negócio? 

 1    1 1 1 1 1   66% entende que um acompanhamento dos 

avanços de outras empresas do segmento 

auxiliara nos negócios da empresa. 
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4. Você possui um sistema de 

transferência de lições 

aprendidas nos seus negócios 

(projetos) visando melhoria 

contínua? 

  1 1 1   1 1 1    50% nivel2: a consciência de que o aprendizado 

com os erros de projetos anteriores precisam 

ficar registrados e analisados para obtenção de 

maior sucesso começa a ser entendido como 

essencial pela maioria, mas ainda não existe um 

sistema em uso. 

5. Você vê problemas ou falhas 

como oportunidades de 

aprendizado e crescimento? 

    1 1 1 1 1  1  50% nível 3: a cultura de enxergar problemas 

como falhas está contribuindo para planos de 

novidade. 

6. Quando você faz alguma 

mudança, você mede o quão 

boas foram essas mudanças? 

     1  1 1 1 1 1 50% nível 4: tem a cultura de avaliar mudanças, 

permitindo uma melhor avaliação dos processos 

de novidade e inovação. 

7. A sua equipe é 

recompensada ou estimulada 

pela construção de 

relacionamento com pessoas 

chaves da empresa? 

 1 1  1  1 1  1   Pouco estímulo para relacionamentos 

interpessoais 

8. A sua equipe é encorajada a 

compartilhar ideias? 

       1 1 1 1 1 1  86% encoraja compartilhamento de ideias 

9. Você valoriza funcionários 

chaves e tem plano de retenção 

deles? 

   1 1  1 1  1 1   Pouco estimulo da empresa para valorização e 

retenção de funcionários 
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10. Você está desenvolvendo 

competências e habilidades 

para dar suporte ao 

crescimento? 

   1 1  1  1 1  1 Não há muito desenvolvimento de competências 

e habilidades para dar suporte ao crescimento da 

empresa 

11. Você explora novas 

oportunidades de mercado, 

acompanhando a concorrência? 

 1 1    1 1  1  1 Não há a cultura de explorar mercado e 

acompanhamento da concorrência 

12. Você procura criar novos 

mercados, e estabelecer 

posição líder de mercado, 

através de esforços conjuntos 

com sua equipe e integrando-a 

às demais equipes da empresa? 

 1  1  1  1 1 1   50% nível 4: a integração com outras equipes da 

empresa ainda não é visto como uma peça 

fundamental para quem procura novidade e 

inovação. 

13. Você tem ficado atendo às 

tendências de mercado, 

procurando trazer para o DP 

produtos e/ou tendências 

inovadoras? 

 1  1 1   1 1  1 Não há a observância de busca de inovação 

14. Você considera que projetos 

inovadores poderão ser o 

futuro produto líder de vendas 

da empresa, caso receba o 

     1 1 1 1  1 1   66% nível 3: existe o entendimento de que o 

apoio dos departamentos da empresa é 

necessário para buscar posições de liderança de 

mercado. 
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apoio dos departamentos da 

empresa? 

15. Você já considerou que para 

se vender um novo projeto, 

você precisa primeiro comprá-

lo? 

 1    1 1 1 1  1  A busca pela aceitação do projeto é entendido 

como fundamental para se garantir o sucesso do 

projeto 

16. Quando um projeto é 

lançado, você acompanha o 

progresso do produto desde 

seu lançamento até sua 

estabilização no mercado? 

1 1 1 1 1  1 Necessidade de acompanhamento de projeto 

após seu lançamento no mercado ainda não tem 

boa percepção da sua importância. 

17. Você tem conversado com 

sua equipe no sentido de 

garantir que o produto lançado 

foi bem divulgado e que todos 

o aceitaram com entusiasmo? 

1 1 1 1 1 1  A cultura de divulgação interna de um novo 

projeto ainda não está bem alicerçada. 

18. Você está participando 

ativamente do 

desenvolvimento de projetos, 

quando assim solicitado, dando 

suporte para que se obtenha 

  1 1 1 1 1 1 50% nível 4: existe boa consciência de que o 

envolvimento é importante para que o projeto 

caminhe e tenha boa aceitação e sucesso. 



41 

 

êxito naquilo que se busca? 

19. Você tem buscado novas 

aplicações para os produtos já 

lançados no mercado? 

1 1 1 1 1 1  50% nível 1: ainda não tem muito difundida a 

cultura de busca pela novidade e inovação de 

mercado e de produto 

20. Você tem procurado 

combinar projetos inovadores 

com necessidades ainda não 

desenvolvidas/descobertas nos 

clientes? 

1 1 1 1 1 1   66% nível 3: a busca pela inovação pode ser 

percebida, onde combinar projetos inovadores 

com novas possibilidades no clientes é buscado 

 

 

 

 

 

 


