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RESUMO 

 
 Hoje no mercado encontramos diversos tipos de projetos sendo executados e, dentre 

eles, o que faz parte deste estudo, os projetos industriais. Indústrias de diversos tipos sofrem 

com alguns problemas durante e após os seus projetos, e um desses problemas é a carência ou 

uso inadequado do Plano de Comunicação em Projetos, afetando, o projeto durante a sua 

execução e clareza nas atividades executadas as quais se esperam pelos Stakeholders. Diante 

disso, resolveu-se estudar e investigar o motivo da falta ou carência do Plano de Comunicação 

em Projetos, na execução de projetos industriais, limitando o estudo para a Região 

metropolitana, especificamente a determinada Indústria Automobilística, situada em São José 

dos Pinhais – PR. O estudo foi realizado através de questionários enviados por correio 

eletrônico para gerentes, coordenadores diretamente à projetos. A pesquisa foi não-

probabilística e a abordagem foi por conveniência, os dados foram transcritos e processados 

em planilha eletrônica. A taxa de retorno dos questionários foi maior para os cargos de 

coordenação (26,8%) e gerentes (23,2%). O estudo apontou que as principais causas da falta 

do Plano de Comunicação em Projetos na execução de projetos industriais são: falta de 

conhecimento sobre o plano, inexperiência dos gestores, exigência e pressão dos stakeholders 

em informações imediatas, e a falta de padronização nos métodos e procedimentos de 

comunicação. Evidentemente, esses problemas apontados impactam de forma negativa a 

comunicação, sinergia entre os envolvidos no projeto e consequentemente o resultado do 

projeto. 
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Industriais, Controle e Recursos Humanos, Amostragem, Pesquisa, Stakeholders, Equipes de 

Projeto. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 Today in the market there are multiple projects being executed and, among them, 

which is part of this study, the industrial projects. Industries of various types suffer from some 

problems during and after their projects, and one of these problems is the lack or 

inappropriate use of the Communication Plan Projects, affecting the project during its 

implementation and clarity on the activities performed which are expected by stakeholders. 

Therefore, to study and investigate the reason for the absence or lack of the Communication 

Plan Project, in execution of industrial projects was solved by limiting the study to the 

metropolitan region, specifically the Renault Automobile Industry in Brazil situated Pinhais - 

PR. The study was conducted through questionnaires sent by electronic mail to managers, 

coordinators directly to projects. The research was non-probabilistic approach was for 

convenience, the data were transcribed and processed in a spreadsheet. The return rate of 

questionnaires was higher for coordination positions (26.8%) and managers (23.2%). The 

study found that the main causes of the lack of Communication Plan Projects in the execution 

of industrial projects are: lack of knowledge about the plan, inexperience of managers, 

demand and pressure from stakeholders for immediate information and the lack of 

standardization in methods and communication procedures. Of course, these problems 

mentioned negatively impact communication, synergy among stakeholders in the project and 

therefore the project outcome. 
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INTRODUÇÃO 

 

As organizações estruturam-se para o desenvolvimento e Gerenciamento de seus 

Projetos, sejam eles de expansão de mercado, expansão física, infraestrutura e superestrutura, 

com ênfase no atendimento de seus objetivos e necessidades quanto ao Prazo, Custo, 

Qualidade e Pessoas dentro de suas características e realidade interna e externa no âmbito 

empresarial. 

 

A comunicação interna é um foco cada vez mais presente nas empresas, sendo cada 

vez mais o mercado competitivo e as inovações fazem com que as empresas e organizações 

busquem reinventar-se para que isso ocorra, qualquer empresa e/ou organização deve 

exercitar a sua comunicação interna, mas essa tarefa não se demonstra tão fácil quando é 

executada.  

 

Para o jornalista Filiage (2009), todas as empresas e/ou organizações possuem 

problemas com comunicação. Em seu trabalho chega a citar o grande guro da atualidade 

empresarial Peter Russel que expressa como afirmação que cerca de 90% das empresas e/ou 

organizações possuem problemas em suas comunicações ou pela falta delas. Filiage afirma 

que todas as empresas e/ou organizações perecem em algum nível de sua maturidade pela 

imaturidade decorrente do não ou mal desenvolvimento por parte das comunicações internas e 

externas. 

 

Segundo Filiage (2009, p.1), “A falta de comunicação, na verdade, acontece dentro 

de vários níveis, onde alguns são sutis” e ainda complementa, “quando a empresa resolve seus 

desacordos mais agressivos na comunicação acredita-se fielmente que o grau de maturidade 

passa a existir”. Para Filiage a comunicação inadequada realmente deixa de existir, algumas 

por uma ou mais situações como: Conflito apaziguado por um mediador, ou por bom senso 

das partes conflitantes em um comum acordo.  O mundo da comunicação é imenso e 

inexplorado e se neste contexto empresarial for somado a um aspecto cultural das inter-

relações ainda que obscuras e sem soluções no horizonte, “a falta de comunicação prolifera de 

maneira invisível, como um grande sabotador.” Afirma Filiage. 
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Independente do objetivo dos projetos de comunicação nas empresas ou de sua 

representatividade, em sua grande maioria casos é detectado como de grau de agressividade e 

imaturidade que se mostram totalmente inverso aos valores de desenvolvimento cultural da 

empresa. Ausência ou modelos inadequados sem fins de base acadêmica que muitas vezes 

prejudicam inclusive o resultado final do projeto. Mencionar que essas empresas não fazem 

uso de ferramentas de melhores práticas de gerenciamento de comunicação seria imprudência, 

pois a maioria das grandes empresas e/ou organizações de grande porte, possui ferramentas 

disponíveis conforme os objetivos para o grupo e valores afim de alcançar a comunicação 

com qualidade e clareza e respeito. 

 

E não obstante deste modelo de comunicação deficitária, especialistas mencionam 

inúmeros problemas de comunicação em projetos, a pesquisa de benchmarketing realizada 

pelo Project Management Institute (PMI) Brasil com gestores de projetos de variáveis 

segmentos econômicos, evidenciam a dificuldade deste tema. No ano de 2010, 40,1% dos 

problemas mais frequentes em projetos eram resultantes da má comunicação  e/ou falta dela. 

Quando se tomada as devidas orientações quanto a analise comparativa das pesquisas, esse 

número foi um sucesso comparado ao ano anterior de 20019, do qual os problemas mapeados 

quanto a comunicação em projetos ocupavam o Ranking de primeira posição com 76% dos 

problemas encontrados pelos entrevistados. 

 

O presente trabalho pretende investigar, as possíveis causas que levam à carência e 

falta do Plano de Comunicação na execução de Projetos industriais do setor de Compras de 

uma Indústria Automobilística, situada em São José dos Pinhais - PR. 

 

Com o uso da Metodologia de Amostra e Coleta de Dados, desenvolveu-se um 

questionário, junto a pesquisas Bibliográficas de autores renomados de Gerenciamento de 

Projetos voltados a Comunicação. 

 

A partir do estudo dos questionários respondidos, verificou-se porque a Falta  e 

Carência do Plano de Comunicação afeta negativamente os projetos desta Industria 

Automobilística no setor de Compras, onde esta será abordada detalhadamente junto ao 

Gerenciamento de Comunicação em Projetos no decorrer deste trabalho. 
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DESENVOLVIMENTO  

 
2. CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 

 

Gerson Pech em seu Livro: Gerenciamento da Comunicação em Projetos, 2° Edição, 

Relata que desde os primórdios das sociedades o desenvolvimento da fala se tornou 

necessidade como meio de Comunicação e troca de informações. 

No inicio da humanidade e composição das primeiras sociedades, não se tinha como 

registrar o que era falado, o que limitava as oportunidades de deixar uma serie de 

informações, que eram passadas de modo oral. 

Desenvolveu-se então a segunda forma de comunicação usada pela humanidade para 

registro das informações, e registros de experiências, os hieróglifos, ou comumente chamados 

de desenhos e símbolos, que até hoje podem ser encontrados em sítios arqueológicos, dando 

assim inicio as primeiras formas de escrita da comunicação.  

Mas foi a partir da prensa de Gutenberg que ouve a real evolução em escala da 

escrita humana a fim de se multiplicar as informações a todos. 

Outros meio de divulgação da comunicação surgiram a partir do código Morse, o 

rádio de Marconi, e o telefone de Bell, reduzindo as distancias e possibilitando comunicações 

mais ágeis e globais entre as pessoas. 

Projetos são realizados diariamente por pessoas, que se dispõe a interpretar e 

compreender como realizar as atividades, tarefas e objetivos estabelecidos a fim de se cumprir 

os objetivos de cada projeto.  

Assim a comunicação utiliza-se de recursos de troca e partilha de informações a fim 

de promover a compreensão mutua elemento essencial no gerenciamento de projetos 

Para o PMBOK, 5° Edição, “A maioria das habilidades de comunicação é comum 

para o gerenciamento de projeto”. Assim, entender e aplicar o gerenciamento correto de 

comunicação em projetos, é essencial para o atingimento das metas propostas no Projeto.  
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3. O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma 

abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de 

informação e requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis.  

O principal benefício deste processo é a identificação e a documentação da 

abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes interessadas.  

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo ilustra como o fluxo de 

dados do processo  de planejar o gerenciamento das comunicações se faz imprescindível ao 

projeto. 

 

Modelo de Planejamento de Comunicação: Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas. 

 

 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

3.1 Modelo de Comunicação 

Aristóteles foi o primeiro a citar um modelo de comunicação do qual se tem registro 

na história humana ao dizer que o processo de comunicação precisa de três pilares para que 

ocorra: 

- Aquele que fala 

- Aquele que tentou dizer 

- Aquele que escuta 

Criando assim a base dos modelos de comunicação de que possuímos hoje, pois exemplificou 

com clareza a existência de um emissor de uma mensagem, e de um receptor. 



5 

 

 

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..”. 

 

Modelo Genérico de Comunicação 

 

 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

O emissor é o responsável que permite que a informação chegue ao receptor. Por dar 

inicio a comunicação, o emissor conhece o significado almejado pela mensagem transmitida, 

e deve decodifica-la para que a mesma transite pelo canal de comunicação desejado. Sua 

Comunicação somente será eficaz quando o objetivo de atingir a resposta desejada ocorrer 

pelo receptor. 

Mensagem é o conteúdo do que é dito, escrito ou transmitido por símbolos ou sinais, 

sua missão é gerar reações e comportamentos. Podem ser transmitidos através de texto, voz, 

desenhos, gestos, movimentos, expressões faciais e eletrônicos. 

Codificação é a tradução de ideias através da mensagem em um layout de linguagem 

a qual se possa ser compreendida pelas pessoas. 

O receptor ou destinatário é quem recebe a mensagem, e interpreta a informação. Se 

a compreensão da mensagem acontecer como era de desejo do emissor o processo de 

comunicação terá atendido o sucesso de seu propósito. Aspectos como familiaridade do 
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receptor com receptividade, confiança. Precisão e clareza são pontos chave para o sucesso e 

compreensão do receptor. 

O ruído é todo o conjunto de informações que interferem na transmissão da 

informação por meio da mensagem. Sinais de escrita, mas interpretações, voz baixa, a 

distancia na fala, jargões, siglas, códigos são informações que podem prejudicar a 

comunicação e gerar ruídos em sua transmissão. 

Feedback tem como objetivo avaliar os resultados da emissão para que se possa ter 

menção entre a interação entre emissor e receptor no momento em que a mensagem esta 

sendo processada. Sem o feedback não se pode ter certeza se o plano de comunicação foi 

atendido conforme o objetivo da informação. 

 

3.2 Métodos de Comunicação 

 

Há vários métodos de comunicação utilizados para transmitir informações entre as 

partes envolvidas e interessadas no projeto. Esses métodos são classificados: 

 Comunicação interativa - São duas ou mais partes realizando uma troca de 

informações simultaneamente. 

 Multidirecional - É a forma de garantia de entendimento comum por todas as 

partes interessadas sobre aspectos específicos, que incluem; reuniões, 

telefonemas, mensagens instantâneas, videoconferências, entre outros. 

 Comunicação ativa - Enfocada á destinatários específicos que necessitam 

receber informações momentaneamente. Garante que as informações sejam 

bem distribuídas, no entanto sem sempre são recebidas e compreendidas pelo 

destinatário. Fazem parte da comunicação ativa; cartas, memorandos, 

relatórios, emails, correio de voz, comunicados de imprensa. 

 Comunicação passiva. Usada quando existe volumes muito grandes de 

informações ou para públicos grandes, esse tipo de comunicação requer que 

seus destinatários acessem o conteúdo a seu próprio critério. Esses métodos 

são comuns em; sites de intranet, e-learning, bancos de dados, lições 

aprendidas, repositórios de conhecimentos. 
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3.3 Etapas do Gerenciamento de Comunicações  
 

 Planejar o gerenciamento das comunicações – é o processo de desenvolver  

abordagens factíveis ao plano de comunicações do projeto, com base nas necessidades das 

informação e requisitos das partes interessadas, 

 

Gerenciar as comunicações — é o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, 

recuperar, informações do projeto conforme o plano do gerenciamento das comunicações 

estabelecido. 

 

Controlar as comunicações — é o processo de monitorar e controlar as comunicações 

durante o ciclo de vida do projeto para suprir as necessidades das informações das partes 

interessadas do projeto. 

 

Esses processos interagem simultaneamente entre si, complementando-se e 

ampliando o conhecimento na execução do plano de comunicação do projeto. 

 

3.4 Atividades do Gerenciamento de Comunicações 

 

As atividades de gerenciamento de comunicação em projetos podem ser 

constantemente envolvidas em diversos processos com variadas demissões e potenciais a 

serem considerados. Alguns desses potenciais são descritos abaixo: 

 

• Interna -  Atividades que ocorrem dentro do projeto. 

 

• Externa – Atividades que ocorrem fora do projeto, como; cliente, 

fornecedores, outros projetos, organizações, o público. 

 

• Formal – Atividades dercorrentes da emissão de relatórios, minutas, 

instruções. 

• Informal – Atividades decorrentes da confecção de emails, memorandos, 

discussões. 

• Vertical – Atividades que decorrem nos níveis superiores e inferiores da 

organização. 

• Horizontais – Atividades que decorrem com colegas 
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• Oficiais - Atividades que decorrem através de boletins informativos, relatório 

anual, e não oficial (comunicações confidenciais);  

• Escrita e orais - Atividades verbais (inflexões da voz) e não verbais de 

(linguagem corporal). 

 

3.5 Habilidades no Gerenciamento de Comunicações 

 

As habilidades de comunicação são práticas cotidianas no gerenciamento do projeto. 

Essas habilidades são pontos chaves para o sucesso ou insucesso do trabalho, visto que apartir 

das comunicações o ponto de partida para o compartilhamento das informações do que se 

pretende com o projeto as partes interessadas. Sendo assim algumas habilidades possuem 

maior destaque: 

 

• Escutar assiduamente e de modo eficaz; 

• Perguntar, argumentando ideias e situações para garantir um entendimento 

melhor; 

• Educar a fim de garantir o conhecimento da equipe de modo a torna-la mais 

eficaz; 

• Coletar dados para identificar e confirmar as informações; 

• Administrar as expectativas; 

• Estimular uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 

• Motivar, Encorajar e Reassegurar; 

• Orientar-se para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 

• Estabelecer negociações para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre 

as partes; 

• Solucionar conflitos e impactos negativos;  

• Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. 

 

3.6 Canais de Comunicação 

A comunicação possui alguns canais distintos separados por categorias apresentando 

vantagens e desvantagens em cada uma delas. Entre os canais mais usuais destacam-se os; 

orais, escritos, eletrônicos ou digitais. 

Comunicação oral, usada em encontros face a face, reuniões presenciais, 

telefonemas, apresentações, conferencias ou aulas. A interação e feedback nesse canal de 
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comunicação é constante e imediato entre as partes, vislumbrando no seu decorrer boas 

oportunidades de se expor e convencer ou até mesmo debater ideias. 

Comunicação escrita é a comunicação expressa por meio da escrita, livros, jornais, 

cartazes, folhetos, seja ela qualquer comunicação impressa ou manuscrita de leitura por meio 

textual. pode ser armazenada para consulta e não há variação de informações, é a mesma 

informação transmitida a todo e qualquer receptor.  

Comunicação por meios eletrônicos ou digitais possibilitam um alto volume de 

informações transmitidas de maneira precisa e rápida. exemplos de comunicação eletrônica ou 

digital são; emails, redes sociais, sms, telefonia Celular e qualquer outro meio de 

comunicação que envolva tecnologia eletrônica vinculada ao seu envio. 

 

4. STAKEHOLDERS 

 

O gerenciamento dos Stakeholders  (partes interessadas do projeto) inclui os 

processos  que são exigidos para identificação de todas as pessoas, grupos e organizações que 

podem exercer influência, de modo  a impactar ou serem impactados pelo projeto. O processo 

de analise quanto as expectativas dos stakeholders e seu impacto no projeto devem ser 

amplamente mitigados, para que se possa desenvolver estratégias de gerenciamento, de 

maneira apropriada para o engajamento eficaz dos stakeholders nas decisões e execução do 

projeto.  

Segundo Nolan (1987); 

“Do ponto de vista prático, uma identificação das partes interessadas, que 

tenha implicações com projeto, deve ser estabelecida por um processo 

constituído de Identificação, Avaliação e Determinação de quem são os 

Stakeholders.” 
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Visão Geral das Partes Interessadas no projeto

 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

4.1 Identificações das Partes Interessadas 

A identificação das partes interessadas é a localização das posições chaves da 

organização seguindo pela sequencia de hierarquia como; Diretoria Organizacional, seguido 

da gerencia funcional e estendendo-se para fora da empresa, levando em consideração os 

consultores e conselheiros as demais partes interessadas. 

É preciso o uso da percepção mais apurada em relação as partes interessadas , onde a 

consideração do papel de influencia de cada parte envolvida é essencial para o processo de 

comunicação. 

Este processo é realizado associando as partes interessadas com diversas 

expectativas. Algumas ferramentas de boas práticas para este processo de identificação 

citadas pelo PMBOK (2013) Capitulo 13 são: 

 

 Identificar quem esta investido de interesse no projeto, seja em termos de 

resultados ou processos. 

  Observar quem possui as informações ou conhecimentos necessários para 

contribuir com as etapas diretas e indiretas do projeto. 

 Analisar que possui a responsabilidade funcional pelo projeto ou pelo 

produto, de quem o projeto precisa para a tomada de decisões criticas. 
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 Quem possui a autoridade para aprovas os custos com aquisições ou alocar 

recursos ao projeto. 

 Estudar quem precisa ser envolvido no projeto sobre uma perspectiva política 

da organização. 

 

Através deste mapeamento do ambiente do projeto, é possível a identificação das 

partes interessadas, diretas ou indiretas envolvidas com os produtos e resultados do projeto, 

permitindo entender a sua importância ou influencia. 

Algumas partes interessadas são especiais devido ao seu poder na alocação de recursos 

críticos ao projeto, como; tempo dinheiro e pessoas.  

Os ambientes internos e externos devem ser analisados com cautela, pois partes 

interessadas que aparentemente não exerçam influencia direta, podem exercer influencia 

importante sobre ele. 

 

4.2  Avaliação da importância das partes interessadas 

A avaliação de cada parte interessada, após identificada, possibilita mensurar o 

impacto e capacidade de influencia sobre os objetivos dessas partes sobre o projeto. Os 

impactos são variáveis conforme as pessoas envolvidas no projeto. 

Alguns podem administrar recursos críticos essenciais ao projeto, outros podem possui 

o “Empowerment” conhecido como poder de decisão de facilitar, transformar ou até mesmo 

bloquear a implementação do projeto. 

Seguindo o modelo de sugestões de boas praticas do PMBOK (2013), Capitulo 13, a 

avaliação dos poderes das partes interessadas pode seguir a sequencia; 

 Avaliação do poder da parte interessada – origem e consequências que o poder 

dessa parte pode haver sobre o projeto. 

 Avaliação do poder decorrente de posição hierárquica ou de carisma sobre a 

liderança pessoal. 

 Avaliação de forças, fraquezas e alianças com as demais partes envolvidas com 

poder. 

 Avaliação de impacto (positivo ou negativo) do uso desse poder nos objetivos 

do projeto. 
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 Avaliação da influencia das partes interessadas – a forma como é exercida pela 

parte interessada:   

 Em tomadas de decisões 

 Administração de processo – controlando as etapas nos processos. 

 Atuando como formador de opinião. 

 

Exemplo de Rede de Poder / Interesse com as Partes Interessadas 

 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

 

4.3 Determinações dos interesses e motivações das Partes Interessadas 

Identificação e avaliação das partes interessadas são boas práticas para a percepção 

dos interesses e a compreensão do que essas partes esperam com o projeto.  

Para isso é fundamental a etapa da analise dos pontos de comportamento associados a 

cada parte interessada envolvida no projeto, seja esta diretamente ou indiretamente. 

O grau de interesse pode se sobrepor aos interesses fins do projeto. Nolan (1987), 

combina a interdependência do projeto com a relação as partes interessadas, com interesses 

distintos entre grupo e individuo, variando em um espectro de interesses mútuos, até os 

interesse conflitantes. 
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O ambiente favorável para inicio de um projeto é a existência de aliados entre as 

partes interessadas – Aquelas cujos recursos são indispensáveis para o bom desenvolvimento 

do projeto. No entanto cabe ao gerente de projetos identificarem-los e aliar-se a eles.  

Nos projetos são comuns os casos de partes interessadas que exercem os seus poderes 

e suas influencias como bloqueadores e desacelera dores nas tomadas de decisões e no 

decorrer do projeto. Por isso a importância do Engajamento por meio da comunicação com 

essas partes para que haja o bom desenvolvimento do projeto. 

Segundo as boas práticas sugeridas pelo PMBOK (2013), Capitulo 13, algumas 

questões favoreceriam o auxilio ao identificar os interesses e motivações das partes 

interessadas no projeto; 

 Conceder prioridade a parte interessada – enfoques que predominam na parte 

interessada. 

 Foco prioritário em custo, prazo ou qualidade do produto. 

 Interesses pessoais, profissionais ou políticos no projeto. 

 Critérios  de sucesso e relação ao resultados obtidos pelo projeto. 

 Previsão de comportamento – perfil esperado das atitudes de cada parte 

interessada, 

 Alta volatilidade ou uniformidade de decisões. 

 Reação esperada e eventos futuros. 

 Impacto potencial do comportamento sobre a execução do projeto. 

Como resultado prático das partes interessadas é obtido uma série de resultados que se 

referem a posições hierárquicas e graus de influencia que são capazes de exercer sobre o 

projeto. 

 Matriz de Avaliação de Engajamento das Partes Interessadas 

 

Fonte: PMBOK (2013) 
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5. COMUNICAÇÕES AOS STAKEHOLDERS 

 

O gerenciamento dos stakeholders também se concentra na comunicação contínua 

com as partes interessadas para entender suas necessidades e expectativas, abordando as 

questões conforme elas ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes e incentivando o 

comprometimento das partes interessadas com as decisões e atividades do projeto.  

A satisfação das partes interessadas deve ser gerenciada como um objetivo essencial 

do projeto.  

Segundo o PMBOK 5° Edição (2013); 

“Stakeholder é toda e qualquer pessoa que exerça influencia, antes, durante e 

depois do projeto, podendo exercer o seu “empowerment” ou poder, de 

maneira a dinamizar as etapas de decisões do projeto e também ao retarda-

las. 

Observou-se que os processos de comunicação possuíam uma característica muito 

informativa, e pouco participativa. Uma vez identificados os stakeholders no projeto, existe 

um esforço em compreendê-los, e entender suas necessidades e expectativas.  

As comunicações devem ser planejadas, e comumente, devem considerar as 

particularidades de cada stakeholder envolvido no projeto.  Seguindo as boas práticas do 

plano de transmissão da informação;  

 

 

- Quem recebe a Informação 

- Qual informação  

- Quando e de Quem Recebeu a Informação 

- Qual a forma de e meio de recepção da Informação 
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Controlar o Engajamento das Partes Interessadas 

 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

Dentro do plano de comunicação em projetos o responsável por essas comunicações, é 

geralmente desempenhado pelo gerente de projetos, onde toda e qualquer comunicação com 

essas partes interessadas “stakeholders” que podem ser desde; clientes e usuários até 

patrocinadores, fornecedores, equipe do projeto e outros, devem ser mapeados e aplicados 

dentro do plano de comunicação do projeto. 

Nos processos de execução do projeto (distribuir informações) e monitoramento 

junto ao controle (reportar desempenho) a carência de controle e falta do plano comunicação 

nas informações, torna o uso ou falta de ações que são necessárias e suficientes para os 

stakeholders, o que muitas vezes causa desmotivação e não contribuição para o engajamento 

deles. 

 

Portanto, Segundo Cleand & Ireland (2002); 

“a área do conhecimento stakeholders surgiu para dar maior destaque à 

importância de envolver e engajar os stakeholders de forma que eles 

“participem” do projeto e das decisões (ownership)”.  

 

O processo  de gerenciar expectativas das partes interessadas, é um processo mais 

reativo do que proativo. Quando passa há existir o défti de feedback no plano de comunicação 
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aos stakeholders , passa a existir falhas quanto as expectativa dos mesmos podendo causar 

frustrações e retardos nas tomadas de decisões durante as etapas do projeto. 

 

5.1 Barreiras da comunicação  

Barreiras são elementos que incidem e alteram o processo de comunicação, 

dificultando ou impedindo a forma correta de interação entre o emissor da mensagem e o 

receptor. Esses bloqueios podem ocasionar consequências quanto ao conhecimento pretendido 

através da mensagem transmitida, reações comportamentais não previstas, organizacionais ou 

até mesmo técnicas. 

Alguns desses bloqueios de comunicação que os gerentes de projeto devem trabalhar 

para melhorar incluem pessoas e grupos com variáveis graus de habilidade e conhecimento 

técnico, localização geográfica das equipes e atividades, políticas e leis de poder nas 

organizações, junto a compreensão das exigências e solução quanto as diversas partes 

interessadas, os Stakeholders. 

 

5.2 Barreiras de Conhecimento 

Incluem a falta de preparo para gerencia e  o processo de comunicação oral e escrito, 

a utilização da linguagem técnica não casual as pessoas ou equipes envolvidas no projeto, a 

falta de conhecimento sobre a tarefa ou atividade exigidas a ser comunicada, o excesso de 

informações e uso de materiais e tecnologia não dominados pelo emissor ou receptor. 

Gerentes de Projeto e Coordenadores devem estar cientes de que pessoas técnicas e 

administradores utilizam uma forma de linguagem diferente. 

Alguns usam Jargões da execução, usando argumentos técnicos de desenvolvimento 

e construção de produto, alguns usam semântica gerencial, que englobam prazos, 

compromissos e custos. É de boa prática o Gerente de Projeto e Coordenadores envolvidos, 

identificar tais barreiras da comunicação, e tomar ações apropriadas para evitar o impacto 

negativo ao projeto. 

 

5.3 Barreiras Comportamentais 

Algumas das formas de Barreiras Comportamentais claras do processo de 

comunicação podem ser facilmente Identificadas como; atitudes preconceituosas ou hostis, 
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morosidade intencional na transmissão de informações ou no relato de fatos, desinteresse, não 

saber ouvir, desprezo ao assunto, e julgamentos preconceituosos de forma premeditada, são 

situações rotineiras de barreiras comportamentais. Uma das recomendações para identificá-las 

pode ser o uso mais constante da comunicação presencial, onde este meio de comunicação 

possibilita recursos diferenciados daqueles usuais da comunicação escrita e impressa, que 

sção mais usuais no gerenciamento de projetos.  

Quando utilizado a forma escrita como canal de comunicação é imprescindível 

existir precisão e clareza junto ao detalhe para que a comunicação tenha o seu objetivo 

alcançado, pois essa acontecerá de maneira escrita e impressa ao receptor. 

 

5.4 Barreiras Organizacionais e Técnicas 

Organizações com estruturas burocráticas e não maleáveis com; equipamentos de 

comunicação pouco ou nada acessíveis, padrões e procedimentos muito complexos, excesso 

de regras, causam desestimularão quanto ao processo de comunicação na empresa, 

desencadeando as Barreiras Organizacionais. 

Alguns modelos claros de Barreiras Organizacionais são Equipamentos ultrapassados 

junto a baixa qualidade de transmissão que ocasionam a distorção de sinal, uso incorreto e 

falta de domínio e conhecimento das tecnologias utilizadas para a comunicação digital, 

versões de tecnologias conflitantes que impedem ou distorcem as mensagens enquanto estas 

são transmitidas. 

 

5.5 Boas Práticas de Superação de Barreiras de Comunicação 

Alguns cuidados nas comunicações, escritas e orais, aumentam a probabilidade de 

êxito de compreensão por parte de quem recebe a mensagem, favorecendo a execução do que 

se pretende através dela.  

O PMBOK (2013) Capitulo 10. Menciona que “As capacidades de comunicação 

organizacional exercem grande influência em como os projetos são conduzidos”.  

Tamanha a importância e influencia da comunicação nos projetos, que algumas boas 

práticas são indicadas para superar as barreiras de comunicação: 
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 Definir exatamente que tipo de informação deve ser emitida para cada parte 

interessada. 

 Aderir á um estilo de estrutura clara e objetiva por meio de toda a comunicação 

escrita, envolvendo frases bem estruturadas e o uso adequado das palavras para 

facilitar a compreensão pelo receptor. 

 Evitar o uso de linguagem técnica em excesso, e siglas e jargões fora do 

contexto do projeto. 

 Observar na comunicação oral, premissas de comunicação escrita, como 

objetividade, transparência, construção gramatical adequada das frases, mas 

sempre atentando que o processo acontece ao vivo e sem oportunidades de 

eliminar e reescrever o que foi falado, o que recomenda o uso assíduo de 

cautela, reflexão antes da fala, e cuidado constante com o feedback dado pelo 

receptor sobre a mensagem que lhe é transmitida. 

 Aderir ao uso de técnicas de apresentação, com preparação premeditada, fazer 

uso do desing adequado nos recursos de áudio visual, seguir o roteiro 

programado, fazer uso de linguagem corporal e interagir com a pública, falar e 

ouvir nos momentos adequados, responder as perguntas e garantir de que esta 

foi compreendida. 

 Não mascarar e omitir atrasos ou outros problemas, que desencadearão 

repercussões e impactos negativos pelos stakeholders por meio da 

comunicação, com distorções e até falsas interpretações dos fatos. 

 Levar em conta aspectos de impactos de estruturas de poder e políticas que 

podem influenciar na maneira de como o projeto é conduzido, o que 

recomenda cuidado na forma de redigir assuntos polêmicas, controvertidos ou 

passiveis de gerar conflitos e desentendimentos. 

 Esclarecer através do emissor, a existência e possibilidade de canal aberto, para 

esclarecimento de duvidas quando os stakeholders desejarem. 

 Fazer o uso adequado e apropriado das tecnologias de comunicação a serem 

utilizadas, recomendando recursos que os stakeholders saibam usar, de forma a 

torna-los instrumentos de apoio e não obstáculos no processo de comunicação. 

 Avaliar constantemente e melhorar as habilidades e técnicas comportamentais 

a gerir o processo de comunicação, incorporando e utilizando técnicas como; 

lições aprendidas, cada vez que houver. 
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 Aderir ao uso de estratégias proativas de comunicação com base em três 

elementos: 

 

 Identificar marcos de comunicação no reporte aos stakeholders junto 

aos processos de impacto do projeto. 

 Programar um canal de comunição pessoal dinâmico e direto entre os 

gerentes do projeto e os stakeholders, para eventuais duvidas, que 

possam surgir e ser respondidas imediatamente. 

 Manter um resumo simples e atualizado, sobre a evolução do projeto 

com linguagem simples e familiar aos stakeholders, relatando as 

principais metas atingidas, os marcos a serem alcançados e um resumo 

dos custos junto a novas estimativas com gastos. 

 

Quando a comunicação necessita ser usada como ferramenta no gerenciamento de 

projetos, o seu processo apresenta metas desafiadoras e especifica as quais devem ser 

ajustadas as características de cada ambiente organizacional. 

  

6. RECURSOS HUMANOS  

 

Gerenciamento de recursos humanos do projeto, é uma das nove áreas de 

conhecimento mencionadas pelo PMBOK (2013) Capitulo 9.  Possuem como a identificação 

e documentação das funções, responsabilidades e relações hierárquicas de todo e qualquer 

projeto em paralelo a área de recursos humanos, além da criação de um plano de comunicação 

para realizar a gestão de pessoas. A Obtenção de recursos humanos é parte fundamental, e 

necessária para o desenvolvimento e conclusão do projeto. 

Segundo, Harvard Business Review (2010), pág 12, o recurso humano em projetos 

tem como funcionalidade especifica desenvolver a equipe de projeto por meio de um plano de 

comunicação aberto a fim de entender as suas necessidades, melhorando as competências e 

interações entre os componentes da equipe, com objetivo de melhorar o desempenho do 

projeto como um todo.  

Gerenciar a equipe de projeto avaliando, o desempenho dos membros da equipe, 

junto ao fornecimento e acompanhamento de feedback, resolução de problemas  e 

desenvolvimento de soluções junto ao colaborador, coordenação de mudanças, são quesitos 

trabalhados afim de melhorar o desempenho do projeto, onde todos esses quesitos, apenas são 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
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possíveis por meio de canais de comunicação estabelecido pela própria área de recursos 

humanos de como devem ser feito esse  controle. 

Os processos de gerenciamento de recursos humanos em projeto, podem ser 

divididos como:  

 Plano de Comunicação 

 Planejamento de recursos; 

 Contratação/mobilização da equipe; 

 Desenvolvimento da equipe; 

 Gerenciamento da equipe (monitoramento). 

A Gestão de Recursos Humanos em Projetos busca por meio da analise de históricos 

comportamentais, avaliar como as equipes de projetos comportam-se nos mais variados 

cenários no decorrer do projeto. Aspectos como comunicação, pressão, stress por cargas 

horárias elevadas, conflitos de interesses e aspectos emocionais são pontos de criticidade que 

precisam ser mitigados e que a situação seja resolvida, sem que o projeto seja afetado. 

 

Goleman (2006) exemplifica:  

“Sete elementos Chaves para a boa Gestão dos Recursos Humanos no 

Gerenciamento de Projetos; Comunicação, Relacionamento, Interesse, 

Alternativas, Opção, Legitimação, Compromisso.” 

 

Comunicação: Todo tipo de comunicação deve ser avaliada e estudada a fim de se 

entender o que se quer dizer, por meio da comunicação escrita, verbal e não verbal. 

Relacionamento: É necessário que haja engajamento entre a equipe de Projetos, onde 

as partes acreditem que a negociação de interesses faz parte do dia a dia do Projeto e esta 

precisa por meio do relacionamento gerenciar as suas diferenças. 

Interesses: É preciso entender o interesse dos membros da equipe de projetos para 

que todos andem com o mesmo objetivo. Os interesses variam de acordo com as 

circunstâncias, e com as atividades exercidas por cada membro. 

Alternativas: Saber quais são os caminhos possíveis para se chegar ao objetivo. 

Opção: No gerenciamento de Pessoas em Projetos é necessário entender as opções e 

conhecê-las para estabelecer bons acordos entre membros da equipe, e o projeto em si, como 

empresa. 
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Legitimação: Deve-se sempre buscar o comum acordo junto ao equilíbrio e bom 

censo na tomada de decisões na equipe de projetos, ser aceito pela equipe sem pressão ou 

estimulo, em livre concordância. 

Compromisso: é importante que todos no Projeto estejam envolvidos com objetivos e 

metas apontando para o mesmo norte para que conflitos sejam amenizados e resolvidos sem 

maiores efeitos colaterais.   

 

7. CONCEITO DE PROJETO 

Hoje existem vários autores renomados na área de gerenciamento de projetos e cada 

um deles define projetos com algumas peculiaridades. Nesta pesquisa podem-se acompanhar 

as definições do Instituto PMI e de mais alguns autores. 

Projeto é um conjunto de atividades temporárias, sendo que essas devem ter início e 

fim bem definidos, devem ser feitas em grupos com a finalidade de produzir um novo produto 

ou serviço, visando resultados únicos de melhorias. (PMI, 2013). 

Também segundo o PMI (2013), projeto é único por se tratar de um conjunto de 

operações destinadas a um único resultado e em um tempo determinado, visando atingir um 

objetivo em particular. Não se trata de uma rotina. Tudo isso inclui as equipes de projetos que 

muitas vezes são vindas de outros empreendimentos, de outras nacionalidades e outras 

organizações para formarem uma nova equipe. 

Em outra definição, projeto é um empreendimento com vários eventos em uma 

sequência lógica e que não demonstram repetitividade, possuem um início, meio e um fim, 

destina-se a alcançar objetivos específicos com parâmetros de tempo, custo, recursos e 

qualidade pré-definidos. (VARGAS, 2004). 

Já para CLELAND e  IRELAND (2002); projeto é quando recursos de uma 

organização são combinados de modo a criar ou desenvolver algo que anteriormente não 

existia, promovendo um aperfeiçoamento de desempenho e capacidade nas estratégias 

organizacionais. 

Segundo Vargas (2004), os projetos atingem e influenciam todos os níveis da 

organização, podendo ter duração de algumas horas apenas ou até mesmo de vários anos, 

tendo como parte da equipe poucas pessoas ou milhares delas. Esses projetos chegam a 

extrapolar os limites organizacionais estendendo-se com influências nos fornecedores, 

clientes e até mesmo no governo. Ele também cita alguns exemplos de projetos: 

- Instalação de uma nova planta industrial; 

- redação de um novo livro; 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1280&bih=699&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+I.+Cleland%22&sa=X&ei=aaBEUujNNI-M9ASO6YCgDg&ved=0CEUQ9AgwAA
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- realização de uma viagem; 

- construção de uma casa; 

- Construção da Muralha da China; 

Os projetos podem ser aplicados a diversas áreas e podem ser incluídos nesse grupo 

os trabalhos administrativos, estratégicos e organizacionais (VARGAS, 2004). 

 

8. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

 

Segundo o PMBOK (2013, pág. 255), o gerenciamento dos recursos humanos de um 

projeto consiste em organizar e gerenciar as ações de uma equipe de profissionais bem 

selecionadas para atuar em uma das diversas especialidades necessárias aos componentes da 

equipe de projeto.  

O número de profissionais que integram uma equipe de projeto e as especialidades é 

um fator dinâmico durante a vida de um projeto, ou seja, a quantidade de pessoas que 

compõem a equipe pode variar dependendo das fases do projeto.  

Porém, o envolvimento de todos os membros da equipe em assuntos fora de suas 

especialidades pode ser benéfico ao desenvolvimento da equipe e, sobretudo ao êxito do 

projeto.  

Obviamente esta troca de sinergias por meio dos canais de comunicação adequados 

deve ser muito bem organizado e conduzido pelo gerente do projeto.  

São quatro os processos de gerenciamento dos recursos humanos em um projeto, 

conforme indicado pelo PMBOK (2013, pág. 255).  

 

 Desenvolver o plano de recursos humanos do projeto; 

 Mobilizar a equipe do projeto; 

 Desenvolver a equipe de projeto e 

 Gerenciar a equipe do projeto. 

 

A equipe de gerenciamento de projetos tem como papel principal o gerenciamento do 

novo empreendimento bem como a liderança do mesmo. A equipe de gerenciamento é uma 

parte de toda a equipe do projeto. Ela é responsável pela organização e o bom desempenho 

das diferentes fases desse negócio, ou seja, dela dependem a iniciação, o planejamento, 

execução, monitoramento, controle e o encerramento das diversas fases do projeto.  
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O plano de comunicação para o projeto se faz imprescindível, pois são através dos 

canais de comunicação: escrita, oral, visual, gesticulada, informatizada, que as informações 

serão transmitas as partes interessadas e envolvidas no projeto. 

Em pequenos projetos a responsabilidade pelo gerenciamento pode ficar na mão de 

toda a equipe ou, mesmo assim, exclusivamente de um gerente de projetos. Nestes casos o 

patrocinador tem forte participação em relação ao controle de financiamento, definições de 

escopo e no controle e monitoramento das atividades.  

  

Visão Geral do Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

 

 

8.1 Desenvolver o Plano de Recursos Humanos do Projeto 

Segundo o PMBOK (2013, pág. 257) o desenvolvimento do plano de recursos 

humanos do projeto, consiste em identificar e documentar toda a organização da equipe do 

projeto. Devem estar bem identificadas e registradas todas as necessidades referentes aos 

papéis de cada integrante, suas reponsabilidades, as habilidades necessárias, além das relações 

hierárquicas a ser respeitada entre os integrantes da equipe. Para que seja possível formar a 

equipe, o plano deve contemplar como serão feitas as liberações de pessoas pelas áreas 

envolvidas, permitindo assim a mobilização desse pessoal para a equipe do projeto. Todas as 
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necessidades especiais em termos de treinamentos e melhoria das competências devem estar 

identificadas, mapeadas e com plano de ações estabelecido para o atingimento dos níveis 

necessários ao êxito do projeto. A mão de obra escassa de algumas especialidades deve estar 

identificada para que se dê a devida atenção a estes casos evitando-se as faltas de pessoal, o 

que poderá certamente prejudicar o andamento do projeto. 

 

Fluxo Planejar Recursos Humanos 

 

  

 

 

Fonte PMBOK (2013) 

 

 

8.2 Desenvolver a Equipe de Projetos 

Segundo o PMBOK (2013, pág. 273), o processo de desenvolver a equipe de projetos 

é de extrema importância para a manutenção da moral da equipe e, sobretudo do sucesso do 

projeto como um todo. As deficiências em relação às competências dos profissionais 

envolvidos devem ser tratadas neste processo para que se conquiste o equilíbrio técnico e 

psicológico da equipe. É de fundamental importância o envolvimento do gerente de projeto na 
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liderança dessa atividade, pois está em suas mãos a manutenção da motivação dos integrantes 

da equipe. Se para isso for necessário seu treinamento em habilidades interpessoais, isso deve 

ser considerado, pois sem essas habilidades ele não terá como manter a equipe motivada e 

inspirada a conquistar o êxito do projeto. 

O trabalho de comunicação entre o gerente e a equipe tem grande participação no 

bom andamento dos trabalhos, pois com o repasse das informações necessárias a cada 

integrante da equipe no momento certo servirá de subsidio para bom desempenho de suas 

funções. O reconhecimento e feedback do gerente em relação aos profissionais da equipe 

sempre traz um clima motivador que auxilia na obtenção do sucesso do projeto. O trânsito 

livre de informações, porém, organizado estabelecido pelo gerente, sempre motiva a equipe a 

manter um dialogo aberto com troca de experiências e a não retenção do conhecimento. Uma 

equipe bem formada e madura em relação ao seu desenvolvimento a conduz para o status de 

equipe de alto desempenho que em gerenciamento de projeto seria é o ápice para uma equipe 

de projetos. 

 

Fluxo Desenvolver Equipe de Projeto 

 

 

 

Fonte PMBOK (2013) 
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8.3 Gerenciar a Equipe de Projeto 

Segundo o PMBOK (2013, pág. 278) a equipe de projeto deve ser acompanha pelo 

pessoal de gerenciamento no sentido de que os conflitos sejam sanados, as atividades 

controladas e os feedbacks repassados aos membros a fim de motivá-los a dar continuidade às 

atividades, bem como para o fortalecimento do alto desempenho da equipe. As questões de 

mudança de integrantes da equipe devem ser identificadas e rapidamente resolvidas sempre 

que necessário por quaisquer motivos, pois uma troca necessária se não realizada no tempo 

certo pode comprometer o desempenho da equipe como um todo o que poderá trazer prejuízo 

à qualidade do trabalho da equipe do projeto. Os pontos principais a serem observados no 

gerenciamento da equipe de projeto consistem em manter um bom canal de comunicação, 

gerenciamento de conflitos, negociação e liderança bem reconhecida. 

 

Fluxo Gerenciar Equipes de Projetos 

 

 

 

Fonte: PMBOK (2013) 
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8.4 Composições das Equipes de Projeto 

Valle (2010, pág. 123), nos fala que o gerenciamento de projeto não se faz com uma 

única pessoa, mas sim com uma boa equipe e que são grandes as vantagens de se compor uma 

equipe para a divisão dos trabalhos e das responsabilidades. Entre elas destacam-se: 

 A criatividade na solução de problemas; 

 Divisão dos trabalhos segundo a especialização dos componentes e 

 O comprometimento da equipe com o sucesso e marketing pessoal. 

 

Valle (2010) define a existência de cinco fases para a composição de uma equipe de 

projetos, conforme abaixo: 

A fase da formação – é a fase inicial de formação da equipe, neste momento os 

integrantes ainda não se conhecem e nível de confiança é baixo. Neste momento o gerente de 

projeto deve se impor para orientar a equipe fazendo uso de toda a sua assertividade. 

A fase do conflito – neste momento o gerente tem sua liderança desafiada pelos 

membros do grupo na tentativa de lutar pelo poder dentro da equipe. A hierarquia do grupo se 

estabelece. 

A fase das normas – As regras ficam mais claras e os papéis e responsabilidades se 

estabelecem. Inicia-se um processo de aproximação dos elementos de forma mais coesa. 

A fase do desempenho – O grupo inicialmente formado por pessoas estranhas passa 

a trabalhar como uma equipe na busca comum do sucesso do projeto. 

A fase do encerramento – O projeto finalizou e chega a hora de dissolver a equipe 

sem antes realizar o processo das lições aprendidas, troca de experiências e se preparar para 

um novo projeto. 

 

 

9. O GERENTE DE PROJETOS 

Segundo RAJ (2010, pág. 35), o gerente de projetos é o responsável por todas as 

etapas de um projeto, desde o inicio do planejamento até a fase de enceramento. Ele deve 

desencadear todas as atividades necessárias para a realização do projeto, porém sempre 

focado na conquista da qualidade do inicio ao fim do projeto. 

Um gerente de projetos pode ser comparado a um maestro de uma orquestra, pois 

não se pode imaginar que a simples presença de músicos do mais alto gabarito seja suficiente 

para garantir o sucesso de uma apresentação musical. Da mesma forma dificilmente um 

projeto atingiria o sucesso apenas com um grupo de excelentes profissionais de diferentes 
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especialidades e culturas.  Necessariamente precisa existir a um gerente na condução de toda 

essa capacidade intelectual, por um caminho com sentido e direção ao êxito do projeto.  

O gerente deve reunir múltiplas competências que lhe garantam o efetivo controle da 

equipe, tanto em liderança quanto em na troca de experiências. No quadro abaixo RAJ (2010, 

pág. 36) compara um gerente de projetos a um maestro de orquestra. 

As competências dos gerentes de projetos são colocadas à prova a todo instante tanto 

pelos integrantes da equipe de projeto quanto pelos demais interessados. Há quem questione 

se os gerentes estão fazendo o melhor trabalho que é possível de feito, ou se eles realmente 

estão bem qualificados para exercer esta função. 

Em RAJ (2010, pág. 37), as competências de um gerente aparecem divididas em três 

áreas principais: 

Conhecimento – O gerente deve conhecer os processos inerentes à área em que estará 

gerenciando o projeto a ser implantado. Ele precisa, além dos conhecimentos específicos de 

gerenciamento de projetos, acumular alguns conhecimentos técnicos a respeito do produto ou 

serviço ser entre como saída do projeto que está gerenciando. 

Habilidades – os conhecimentos devem ser aplicados ao projeto e isso se caracteriza 

pelas habilidades do gerente. Caso o gerente não possua todas habilidades necessárias terá que 

contratar pessoas que as complementem no sentido de não deixar pontos importantes do 

projeto a descoberto. 

Atitudes – As atitudes do gerente de projeto devem servir de exemplo aos demais 

integrantes da equipe, ou seja, a motivação, energia, dedicação entre outras devem ser 

reproduzidas pelos demais elementos da equipe, sem que isso lhes cause desconforto. 

 

Segundo RAJ (2010, pág. 39), 

 

“Os GPs carregam um grande fardo pesado de responsabilidades e, para dar 

conta de todas elas, requerer-se uma combinação de habilidades 

administrativas, gerenciais, analíticas e interpessoais.” 

 

RAJ (2010, pág. 40) mostra em um quadro os papéis e responsabilidades de um 

gerente de projetos: 
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Fonte: RAJ (2010) 

 

9.1 A Formação da Equipe de Projeto 

Segundo RAJ (2010, pág. 71) a formação de uma equipe de projeto deve ser pensada 

desde a sua base como uma velha construção colonial, cujas fundações eram feita de forma 

robusta para serem duradouras e suportarem todos os tipos de carga. As equipes devem seguir 

os mesmos princípios, ou seja, devem ser pensadas em todos os detalhes inclusive nos valores 

envolvidos, bem como na visão, missão, expectativas e normas sob as quais o funcionamento 

da equipe será baseado. 

Deve-se pensar no desenvolvimento contínuo da equipe no sentido de se atingir a 

excelência dos pontos fortes que são extremamente necessários ao sucesso da equipe e do 

projeto. Entre eles se destacam: metas de desempenho, arquitetura organizacional, papéis e 

responsabilidades de cada um, conhecimentos e habilidades.  

O gerente de projeto deve identificar a existência destas características em sua equipe 

e trabalha-las no sentido de fortalecer e aprimorar o desenvolvimento da equipe. Pontos fracos 

devem ser trabalhados com a inclusão de programas de treinamentos aos elementos que 

apresentem deficiências que coloquem em risco o bom andamento das atividades.  

RAJ (2010, pág. 72) refere-se às equipes de alto desempenho, cujo potencial leva as 

organizações que as adotam a conquistar resultados superiores àquelas que fazem uso de 

equipes tradicionais. Mas qual a diferença entre as equipes de alto desempenho e as equipes 

tradicionais? A resposta a esta questão é mostrada por RAJ (2010, pág. 73). 
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Equipes de Projetos Tradicionais X Equipes de Projetos de Alto Desempenho 

 

 

 

Fonte: RAJ (2010) 

 

 

A exemplo da indústria bélica muitas empresas estão se reorganizando no sentido de 

montarem equipes de projeto de alto desempenho em função das vantagens organizacionais e 

de resultados alcançados por este tipo de formação. Estruturas tradicionais em que cada 

especialidade tem seu próprio departamento, por exemplo, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica etc, fundem-se para formar um único setor de engenharia responsável por todas as 

partes do projeto.  

Em uma equipe de alto desempenho a hierarquia tradicional é desfeita e surge então 

uma estrutura organizacional mais enxuta, onde supervisores e gerentes deixam de existir e as 

responsabilidade e a maior parte das decisões são tomadas pela própria equipe, pois isso fica 

facilitado em função da multidisciplinaridade dos elementos da equipe. 

RAJ (2010, pág. 77) mostra um quadro em que esta diferença entre uma organização 

tradicional e uma de alto desempenho fica clara, conforme abaixo: 

Da Organização Tradicional para a de Alto Desempenho 
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Fonte: RAJ (2010) 

 

Segundo Xavier (2009, pág. 106), 

 

“Uma característica importante no planejamento dos recursos 

humanos alocados em projetos é que, dependendo da carteira de 

projetos da empresas, a medida que o projeto está chegando ao 

final, o indivíduo passa a ficar preocupado som seu futuro.”  

 

Isso se torna um ponto de risco ao projeto, pois mesmo já estando no seu final, o 

desmantelamento da equipe de forma prematura, pode levar a prejuízos à fase de 

encerramento do projeto. As experiências e conhecimentos acumulados por estes elementos 

poderão fazer falta nas análises finais de lições aprendidas. 

Portanto, o gerenciamento dos recursos humanos deve prever desde a fase de 

planejamento a forma de tratar todas as dificuldades que serão encontradas e que 

normalmente já são conhecidas. Assim, até a fase de encerramento os problemas serão 

gerenciados de forma tranquila e sem surpresas o que poderá garantir ou ao menos contribuir 

com o atingimento da qualidade esperada. 
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COLETA DE DADOS E AMOSTRAGEM 

 

 

Segundo MEDRI (2011, pág. 1) ao estudarmos os diversos fenômenos científicos 

deve-se trabalhar com os fatos que regem tais fenômenos. Estes fatos só terão valor se forem 

devidamente coletados através de uma pesquisa científica. A pesquisa deve ser desenvolvida 

seguindo-se critérios bem definidos e normalizados para que a investigação resulte na coleta 

de dados seguros e condizentes com o que uma pesquisa científica exige. 

Os dados coletados submetidos ao estudo estatístico resultarão em muito mais do que 

tabelas e gráficos e médias. Este estudo deve resultar em uma análise detalhada, que 

conduzirá o pesquisador às interpretações seguras e verdadeiras e terá como resultado final 

conclusões que poderão explicar o comportamento vivenciado na vida real. 

Para a estatística todo o universo de elementos que compõem o conjunto onde as 

características, dados, fatos e/ou conhecimentos se encontram chama-se de população. 

Quando se investiga um fenômeno, comportamento ou conhecimento ocorrente dentro de uma 

população, o ideal seria que todos os elementos desta população fossem inqueridos. Porém, 

motivos econômicos tornam a maioria das pesquisas proibitivas e sendo assim, adota-se um 

subconjunto desta população como amostra, sobre qual a pesquisa é realizada.  

Segundo Medri (2011, pág.5), o estudo estatístico deve considerar os tipos de 

variáveis que podem ser: 

Variáveis Qualitativas – as variáveis qualitativas geralmente assumem valores não 

numéricos (estado civil, sexo, naturalidade, escolaridade etc). Em função de suas 

características não numéricas e para facilitar a tabulação, são atribuídos valores numéricos às 

respostas.  

Variáveis Quantitativas – As variáveis quantitativas naturalmente assumem valores 

numéricos e possuem unidades de medida e são mais facilmente tabuladas. 

Por sua vez a amostragem também é classificada segundo critérios adotados pelo 

pesquisador, que podem ser: 

Amostras não-probabilísticas por conveniência – A escolha dos elementos da 

amostra ficam a critério do pesquisador, geralmente pessoas próximas e que estejam dispostas 

a responderem um questionário, por exemplo; 

Amostras não-probabilística por julgamento – O pesquisador escolhe os elementos 

da amostra adotando o critério de julgar que os mesmos tem relação com o assunto 

pesquisado; 
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Amostras não-probabilística por cota – os elementos são escolhidos em função de 

aspectos comuns entre si (sexo, idade, profissão etc.) 

Amostras probabilísticas – neste caso os elementos da amostra são escolhidos 

aleatoriamente e toda a população tem igual probabilidade de ser escolhida a participar da 

amostra. O pesquisador não tem a possibilidade de interferir na escolha dos elementos. 

Segundo Triola (1999), o universo pode ser dividido em população infinita e 

população finita, ou seja: 

 

 População infinita – é a população que compreende um número acima 

de 100.000 elementos. 

 

 População finita – é a população que está abaixo de 100.000 elementos. 

 

Para o cálculo da amostragem adotam-se geralmente as seguintes fórmulas e 

premissas: 

 

 

 

 

 

Onde:  

N= universo 

n=amostra que será calculada 

∂=nível de confiança 

e= erro amostral 

p.q=porcentagem pelo qual o fenômeno ocorre. 

Margem de erro adotada atualmente vai de 3 a 7 % 

 

Nível de confiança 

68% -1 

95%-1,96 

95,5%-2 

99,7%-3 

P.q.= 50.50 

Finita: n=      ∂2.p.q .N 
                e2.(N-1)+ ∂2.p.q 
 

Infinita: n= ∂2.p.q  
                    e2. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada de trabalho foi a realização de uma pesquisa junto a 

profissionais que atuam na área de gerenciamento de projetos no setor de compras da 

indústria automobilística na região de São José dos Pinhais – PR pertencente a Grande 

Curitiba . Para a escolha da amostra a ser inquirida adotou-se o critério de amostragem não 

probabilística por julgamento, ou seja, convenientemente foram escolhidos profissionais que 

possuem contato direto com o gerenciamento de projetos, atuando como gerentes, 

coordenadores ou especialistas em equipes de projetos no setor compras. 

A ferramenta adotada na pesquisa foi a aplicação de um questionário com dez 

perguntas sendo as três primeiras relacionadas com a identificação do respondente quanto ao 

setor industrial em que trabalha, a forma de organização das equipes e seu tempo de 

experiência na área de projetos. As outras sete perguntas estão relacionadas com o tema 

principal da pesquisa.  

Para a elaboração do questionário a equipe adotou a técnica de brainstorming, onde 

cada integrante da equipe formulou em média cinco perguntas relacionadas com a 

investigação dos fatores que podem levar a falta de qualidade na execução dos projetos. As 

perguntas formuladas foram debatidas pela equipe que ao final da atividade escolheu as dez 

perguntas utilizadas na montagem do questionário. Foram adotadas quatro tipos de perguntas 

no sentido de induzir o respondente a pensar com autenticidade antes de dar a sua resposta, 

evitando-se desta forma o simples preenchimento do questionário sem a devida reflexão sobre 

os temas abordados. 

Todas as perguntas do questionário eram do tipo resposta fechada, ou seja, as 

perguntas estavam acompanhadas de alternativas de respostas pré-elaboradas e após uma 

reflexão o respondente tinha apenas que escolher a alternativa ou as alternativas, dependendo 

do tipo de pergunta, que mais se identificasse com a sua experiência.  

Foram utilizadas quatro tipos de perguntas:  

 Três perguntas de simples escolha (Q1, Q2) nas quais deveria ser escolhida 

apenas uma das alternativas;  

 

 Três perguntas de escala Likert (Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 e Q8), nas quais se 

deveria escolher dentro de uma Alternativa variando da total concordância a 
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total discordância e a Parcialidade quanto a alternativa que mais refletisse a 

experiência do respondente;  

 Duas perguntas de ordem de preferência com pesos variando de 1 para a 

alternativa menos importante até 5 para a alternativa mais importante (Q9 e 

Q10).   

Ao todo foram enviados 45 questionários a profissionais devidamente escolhidos da 

Área de Compras em Projetos da Indústria Automobilista de São José dos Pinhas – PR, 

conforme o alvo de Estudo deste Trabalho abordado. Destes retornaram quarenta e três 

questionários respondidos, porém, foram tabulados quarenta e um como válidos, pois dois dos 

questionários que retornaram respondidos estavam preenchidos de forma incorreta e foram 

rejeitados. 

Pela teoria apresentada na seção de fundamentação teórica e pelo fato da população 

que a amostra estudou ser maior do que 100.000 elementos adotou-se o critério de população 

infinita, logo, o número de elementos da amostra deveria ser: 

 

n= ∂
2
.p.q      n = 1,96

2
.96.4      n = 59 elementos 

                          e
2
        5

2
 

 

                    

As respostas coletadas através dos quarenta e um questionários válidos foram 

tabuladas em uma planilha Excel, devidamente elaborada para esta finalidade. O resultado 

desta tabulação gerou a distribuição percentual das respostas dadas a cada pergunta, 

independente do tipo de pergunta aplicada, pois para cada tipo uma forma diferente de 

ponderação foi considerada (ver fórmulas na planilha Excel).  

Feita a tabulação, com os resultados encontrados foram gerados gráficos no Excel 

para facilitar a interpretação e visualização desses resultados e, assim, se proceder com a 

análise da pesquisa. 

Na próxima seção são apresentados os resultados tabulados e os gráficos gerados. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A seguir são apresentadas as questões aplicadas através do questionário, a 

distribuição percentual das respostas e os gráficos gerados. 

 

QUESTÃO Q1 

  
  

 
Q1 

Há quanto tempo você participa em equipe de 
gerenciamento de projetos? 

A 17 30,4% 3º Menos de 5 anos 

B 18 32,% 2º De 5 a 10 anos 

C 21 37,5% 1º Mais de 10 anos 

 

         

 

 

 

 

 

 

30,4% 

32,1% 

37,5% 

Experiência dos Respondentes 

Menos de 5 anos 

De 5 a 10 anos 

Mais de 10 anos 
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QUESTÃO Q2 

  
  

 
Q2 

O setor de Compras em que você trabalha faz o 
gerenciamento dos seus projetos com equipe: 

A 32 57,1% 1º Própria 

B 0 0,0% 4º Terceirizada 

C 22 39,3% 2º Mista (Própria e Terceirizada) 

D 2 3,6% 3º Não aplica gerenciamento em projetos 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,1% 

39,3% 

3,6% 

Tipos de Equipes de Projetos 

Própria 

Terceirizada 

Mista (Própria e Terceirizada) 

Não aplica gerenciamento em 
projetos 
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46,6% 

15,3% 

38% 

Conhecimento dos Interesses e Motivações dos 
Stakeholders 

Sim 

Não 

Parcialmente 

QUESTÃO 03 

  
  

 

Q3  
(Stakeholders) 

Você conhece quem são as partes Interessadas 
em seus projetos, e quais são as forças, 
influencias e impactos que eles possuem sobre 
ele? 

A 70 38,0% 2º Sim 

B 5 15,3% 3º Não 

C 25 46,6% 1° Parcialmente 
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17,20% 

30% 

52,70% 

Conhecimento sobre Interesses e Motivações 
dos Stakeholders 

Sim 

Não 

Parcialmente 

QUESTÃO 04 

  
  

Somente Gerentes e Coordenadores 

Q4  
(Stakeholders/ RH) 

Você conhece o Grau de Engajamento; 
(Interesses e Motivações) que as partes 
interessadas em seu projeto possuem sobre ele? 

A 70 17,2% 3º Sim 

B 30 30% 2º Não 

C 40 52,7% 1° Parcialmente 



40 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71,00% 

0% 

28,90% 

Conhecimento sobre Plano de Comunicação 

Sim 

Não 

Parcialmente 

QUESTÃO 05 

  
  

 Q5  
(Comunicação) 

Você conhece o que é um Plano de 
Comunicação? 

A 80 71,0% 1º Sim 

B 0 0% 3º Não 

C 20 28,9% 2° Parcialmente 
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60,00% 

7,20% 

32,70% 

A informalidade na Comunicação é Negativo. 

Sim 

Não 

Parcialmente 

QUESTÃO 06 

  
  

 
Q6  

(Comunicação/ Stakeholders/ RH) 

A Informalidade no Plano de Comunicação em 
Projetos pode ser Considerada um Ponto 
Negativo?  

A 60 60,0% 1º Sim 

B 10 7,2% 3º Não 

C 40 32,7% 2° Parcialmente 
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82,60% 

3,20% 
14,10% 

Formas de Linguagem como Padrão de 
Segurânça na Comunicação 

Sim 

Não 

Parcialmente 

QUESTÃO 07 

  
  

 
Q7 

(Comunicação/ Stakeholders) 

As Formas de Linguagem (Escrita, Oral, Corporal, 
Digital, etc.) podem ser Parâmetros de Seguranças 
nas Informações Transmitidas á Equipe? 

A 60 82,6% 1º Sim 

B 10 3,2% 3º Não 

C 40 14,1% 2° Parcialmente 
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40,10% 

20,20% 

39,60% 

Carência no Dominio da Comunicação como 
Efeito Negativo em Resultados. 

Sim 

Não 

Parcialmente 

QUESTÃO 08 

  
  

 
Q8  

(Comunicação/ Stakeholders) 

A Carência no Domínio da Gestão de 
Comunicação em Projetos de Equipe, afeta  
negativamente o Resultado do projeto? 

A 80 40,1% 1º Sim 

B 10 20,2% 3º Não 

C 40 39,6% 2° Parcialmente 
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QUESTÃO Q9 

  
   

Q9 
(Comunicação/ RH) 

Considerando verdadeira a seguinte afirmação, 
classifique a sua resposta com grau de 
relevância dos itens abaixo de 1 a 5, sendo 1 o 
menos importante e 5 o mais importante. 

O Plano de Gerenciamento de Comunicação em projetos interfere no Engajamento dos 
Stakeholders na execução do projeto. 

A 229 27,9% 1° 
A falta de identificar Interesses e Motivações das 
Partes Interessadas. 

B 195 23,8% 2° 
A Falta de um Plano de Comunicação Adequado, 
conforme as Boas Práticas do Gerenciamento de 
Projetos. 

C 96 11,7% 5° 
A imaturidade Organizacional sobre a 
Importância do Plano de comunicação em 
Projetos. 

D 165 20,1% 3° 
A Falta de Preparo e conhecimento sobre 
ferramentas adequadas para realizar o 
Gerenciamento de Comunicação no Projeto  

E 134 16,3% 4° 
Barreiras do Conhecimento, Comportamentais, 
Organizacionais e de Comunicação. 

Senão, marque com X apenas esta. 

F 1 0,1% 
O Plano de Gerenciamento de Comunicação, não 
Interfere no Engajamento dos Stakehoders na 
execução do projeto. 
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QUESTÃO Q10  

  
  

 
Q9 

(Comunicação / Ferramentas) 

Marque quais as ações e ferramentas você identifica 
como sendo de boas práticas para um Plano 
Gerenciamento de Comunicação em Projetos.  

A 49 37,5% 3° 
Identificar Interesses e Motivações das Partes 
Interessadas 

B 30 46,4% 2° 
Analisar quais os canais de comunicação adequados 
para o projeto; Escrito, oral, digital, formal, etc 

C 25 32,1% 5° 
 Avaliar o plano de comunicação com feedbacks 
constantes dos stakeholders. 

D 40 21,4% 6° 

Desenvolver e aprimorar constantemente as 
habilidades do Gerenciamento de comunicações: 
Escutar, Perguntar, Educar Coletar, Administrar, 
Estimular, Motivar, Orientar, Estabelecer, Solucionar 
e Resumir e Identificar a maior necessidade de 
qualquer uma dessas etapas. 

E 49 35,7% 4° 

Fazer uso da Matriz de Avaliação de Engajamento 
das Partes Interessadas, a qual estabelece o nível de 
influencia e poder de decisão das partes interessadas 
no Projeto, a fim de se estabelecer prioridades nas 
comunicações. 

F 40 87,5% 1° 

Identificar as barreiras de comunicação como: 
Conhecimento, Comportamental, Organizacional e 
Técnica, afim de por meio de Boas Práticas 
desmancharem-las e dinamizar a excussão do 
Projeto. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

13.1 Análises da Questão 01 

Esta questão buscou identificar o nível de experiência da amostra na atuação em 

equipes de projetos, como gerente, coordenador e/ou especialista. 

 

 
QUESTÃO Q1 

  
  

 
Q1 

Há quanto tempo você participa em equipe de 
gerenciamento de projetos? 

A 17 30,4% 3º Menos de 5 anos 

B 18 32,% 2º De 5 a 10 anos 

C 21 37,5% 1º Mais de 10 anos 

 

 
 

13.2 Análises da Questão 02 

Esta questão buscou identificar como são formadas as equipes de projetos nos 

diferentes setores da indústria automobilística voltados a Compras, dentro da amostra 

inquirida. 

 

QUESTÃO Q2 

  
  

 
Q2 

O setor de Compras em que você trabalha faz o 
gerenciamento dos seus projetos com equipe: 

A 32 57,1% 1º Própria 

B 0 0,0% 4º Terceirizada 

C 22 39,3% 2º Mista (Própria e Terceirizada) 

D 2 3,6% 3º Não aplica gerenciamento em projetos 
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13.3 Análises da Questão 03 

Esta questão buscou identificar o nível de conhecimento das pessoas que compõe as 

equipes de projetos, sobre quem são os Stakeholders de seus projetos, e quais as forças, 

influências e os Impactos que tais Stakeholders  possuem sobre os Projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece parcialmente foi a alternativa mais escolhida com 46,6,% da amostra, o que 

sugere que as equipes de Projeto no Setor de Compras da Industria automobilística inquirida, 

não conhecem em totalidade quem são  Stakeholders dos projetos aos quais participam, e 

qual a sua força de influencia e impactos que os mesmos exercem sobre o projeto. 

38,0% da amostra, ou seja, a segunda alternativa mais escolhida dos respondentes 

aponta que conhecem em totalidade quem são os Stakeholders em seus projetos, e quais as 

suas respectivas forças, influências e impacto, que os mesmos exercem sobre os projetos dos 

quais participam.     

15,3%, ou seja, a minoria dentro da questão abordada aponta que não conhece quem 

são os Stakeholders dos projetos aos quais participam. Porém um número muito expressivo 

quanto se trata de quase 1/6 da equipe que compõe os projetos não possuem conhecimento de 

quem são as pessoas que exercem impacto, influência e forças sobre as atividades que 

desempenham nos projetos aos quais participam. 

Portanto, conclui-se que a grande maioria dos integrantes que compõem as equipes 

de Projetos nos diferentes setores da indústria automobilística voltados a Compras, dentro da 

amostra inquirida, totalizando 46,6% que conhecem parcialmente quem são os Stakeholders e 

15,3% que não possuem o conhecimento de quem são, somando 61,9% da amostra, revela 

que, existe um Déficit alarmante de partes interessadas que compõe as equipes de projetos, 

que não estão engajados em totalidade com os objetivos, satisfação e atendimento aos 

QUESTÃO 03 

  
  

 

Q3  
(Stakeholders) 

Você conhece quem são as partes Interessadas 
em seus projetos, e quais são as forças, 
influencias e impactos que eles possuem sobre 
ele? 

A 70 38,0% 2º Sim 

B 5 15,3% 3º Não 

C 25 46,6% 1° Parcialmente 
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Stakeholders dos projetos ao quais participam, onde as amostras percentuais coletadas desta 

questão tendência, a uma deficiência muito grande no Gerenciamento de comunicação.    

 

 
13.4 Análises da Questão 04 

Esta questão buscou identificar o conhecimento que os Gerentes e Gestores possuem 

sobre o grau de engajamento (Interesses e Motivações) das pessoas que compõe as suas 

equipes de projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece parcialmente foi a alternativa mais escolhida com 527,% da amostra, o que 

sugere que os Gerentes e Gestores de Projetos no Setor de Compras da Indústria 

automobilística inquirida, não conhecem em totalidade quais são  os Interesses individuais 

das partes interessadas que compõem as suas respectivas equipes Projetos.  

30% da amostra, ou seja, a segunda alternativa mais escolhida dos respondentes 

aponta que não conhecem quais são  os Interesses individuais das partes interessadas que 

compõem as suas respectivas equipes de Projetos. 

17,2%, ou seja, a minoria dos gerentes e coordenadores dentro da questão abordada 

aponta que sim conhecem quais são os Interesses individuais das partes interessadas que 

compõem as suas respectivas equipes de Projetos.  

Portanto, conclui-se que a grande maioria dos Gerentes e Coordenadores  que 

compõem as equipes de Projetos nos diferentes setores da indústria automobilística voltados a 

Compras, dentro da amostra inquirida, totalizando 82,7% sendo 57,7% que conhecem 

parcialmente quais são  os Interesses individuais das partes interessadas que compõem 

as suas respectivas equipes de Projetos e 30% que não conhecem quais são  os Interesses 

individuais das partes interessadas que compõem as suas respectivas equipes de Projetos. 

Volume percentual este expressivo onde 82,7% dos Gerentes e Coordenadores não 

detém o conhecimento claro das expectativas dos membros de suas equipes de 

QUESTÃO 04 

  
  

Somente Gerentes e Coordenadores 

Q4  
(Stakeholders/ RH) 

Você conhece o Grau de Engajamento; 
(Interesses e Motivações) que as partes 
interessadas em seu projeto possuem sobre ele? 

A 70 17,2% 3º Sim 

B 30 30% 2º Não 

C 40 52,7% 1° Parcialmente 
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projetos. Aspecto este de suma importância, pois a falta de conhecimento e alinhamento das 

expectativas individuais ocasiona desmotivação, frustração e em casos mais abrasivos 

demissões por falta de alinhamento de expectativas. 

 

13.5 Análises da Questão 05 

Esta questão buscou identificar o  conhecimento das pessoas que compõe as equipes 

de projetos sobre o Plano de Comunicação em Projetos. 

 

71,0%, ou seja, a maioria dos respondentes dentro da questão abordada aponta que 

sim conhecem o que é um Plano de Comunicação. 

28,9% da amostra, ou seja, a segunda alternativa mais escolhida dos respondentes 

aponta que conhecem parcialmente o que é um Plano de Comunicação. 

0%, ou seja, não houve ninguém dentro da amostra pesquisada que nunca conhecesse 

o que é um plano de Comunicação. 

Portanto, conclui-se que a grande maioria 71,0% possui o conhecimento sobre o que 

é um plano de Comunicação, conhecimento este imprescindível para que haja alinhamento 

sobre objetivos, expectativas e engajamentos das partes interessadas, por meio de um Plano de 

Comunicação Claro, Limpo, e Objetivo. No entanto 28,9% da amostra afirma conhecer 

apenas parcialmente o Plano, subtendendo-se  que este se utilizado por estas pessoas, não é 

explorado o Maximo de seu potencial ou é utilizado de maneira incorreta, acarretando 

feedbacks indesejados sobre o projeto ou a falta deles. 

 

13.6 Análises da Questão 06 

Esta questão buscou identificar o posicionamento das pessoas que compõe  

as equipes de projetos sobre  a Informalidade  no Plano de Comunicação em Projetos como 

sendo um aspecto Negativo. 

  

QUESTÃO 05 

  
  

 Q5  
(Comunicação) 

Você conhece o que é um Plano de 
Comunicação? 

A 80 71,0% 1º Sim 

B 0 0% 3º Não 

C 20 28,9% 2° Parcialmente 



50 

 

 

 

60,0%, ou seja, a maioria dos respondentes dentro da questão abordada aponta que 

sim, a informalidade no Plano de Comunicação em Projetos é um aspecto negativo dentro do 

Plano. 

32,7% da amostra, ou seja, a segunda alternativa mais escolhida dos respondentes 

aponta que a Informalidade no Plano de Comunicação pode ser considerada como 

parcialmente um aspecto negativo. 

7,2%, ou seja, a minoria, não observa aspectos negativos no uso informal do Plano 

de Comunicação em Projetos.  

Portanto, percebe-se a grande maioria da amostra, sendo 60% observa a importância 

da formalidade no Plano de comunicação em Projetos. Este montante tendência, pela 

importância e complexidade junto aos riscos que a informalidade pode ocasionar quando 

decisões e ações são tomadas e não se detém o registro formal, de tais ações a fim de mitiga-

las, o que em muitas vezes resulta comprometimento da integridade do projeto. 32,7% da 

amostra se posicionam como parcial ao plano de comunicação, onde as necessidades de ações 

imediatas de pequeno impacto necessitam ser tomadas afins de não retardar o baseline do 

projeto, e estas somente são efetivas quando existe o Empowermente sobre a pessoa que a 

esta tomando.   No entanto 7,2% da amostra desperta preocupação,  pois afirma ser 

dispensável o Plano de Comunicação afim de que o nível de informalidade se torna mais 

rápido e ágil na execução das atividades dos projetos. 

 

13.7 Análises da Questão 07 

Esta questão buscou identificar o nível de conhecimento das pessoas que compõem as 

equipes em projetos, sobre o posicionamento das mesmas quanto as formas de linguagem 

(Escrita, Oral, Corporal, Digital, etc.) como podendo ser Parâmetros de Seguranças nas 

Informações Transmitidas á Equipe. 

 

QUESTÃO 06 

  
  

 
Q6  

(Comunicação/ Stakeholders/ RH) 

A Informalidade no Plano de Comunicação em 
Projetos pode ser Considerada um Ponto 
Negativo?  

A 60 60,0% 1º Sim 

B 10 7,2% 3º Não 

C 40 32,7% 2° Parcialmente 
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82,1%, ou seja, a maioria dos respondentes dentro da questão abordada aponta que 

sim, as formas de linguagem são parâmetros de Segurança nas informações transmitidas a 

equipe. 

 14,1% da amostra, ou seja, a segunda alternativa mais escolhida dos respondentes 

aponta que as formas de linguagem podem ser parâmetros parcialmente de Segurança nas 

informações transmitidas a equipe. 

3,2%, ou seja, a minoria, não observa parâmetro algum de segurança quanto as 

Formas de Linguagem nas Informações Transmitidas as equipes.  

Portanto, conclui-se que a grande maioria 81,1% possui o conhecimento sobre a 

Importância Segundo as Boas Práticas sobre o posicionamento quanto as formas de 

linguagem e como o uso correto das mesmas são parâmetros parcialmente de Segurança nas 

informações transmitidas a equipe. 14,1% se posicionam como parciais quanto as formas de 

linguagem como sendo parâmetros de segurança nas informações tramitadas as equipes, este 

volume de amostra junto a 3,2% que representam as pessoas que não encontram parâmetros 

de Segurança nas Formas de linguagem, revelam um Défti alarmante, pois juntas totalizam 

17,3% , onde se tratando de uma área profetizada em Industria, é imprescindível que todas as 

formas de linguagem envolvidas diretamente aos projetos com impactos sejam formalizadas 

afim de mitigar os riscos e se possível evita-los ao projeto.  

  

13.8 Análises da Questão 08 

Esta questão buscou identificar o nível de conhecimento das pessoas que compõem as 

equipes em projetos, sobre o posicionamento das mesmas quanto,  

se a existência de carência no domínio da gestão de comunicação em projetos de equipe, afeta  

negativamente o resultado do projeto. 

 

 

QUESTÃO 07 

  
  

 
Q7 

(Comunicação/ Stakeholders) 

As Formas de Linguagem (Escrita, Oral, Corporal, 
Digital, etc.) podem ser Parâmetros de Seguranças 
nas Informações Transmitidas á Equipe? 

A 60 82,6% 1º Sim 

B 10 3,2% 3º Não 

C 40 14,1% 2° Parcialmente 
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   40,1%, ou seja, a maioria dos respondentes dentro da questão aponta que sim, a 

carência no domínio da gestão de comunicação em projetos de equipe, afeta negativamente o 

resultado do projeto. 

 39,6% da amostra, ou seja, a segunda alternativa mais escolhida dos respondentes 

aponta a carência no domínio da gestão de comunicação em projetos de equipe, como 

afetando parcialmente o resultado do projeto. 

20,2%, ou seja, a menor parte dos respondentes, não observa parâmetro algum 

negativo quanto a carência no domínio da gestão de comunicação em projetos de equipe, 

ponto negativo que venha resultar no comprometimento do projeto. 

Portanto, 41,1%, apesar de representar a maioria que identifica a importância da 

carência no domínio da gestão de comunicação em projetos de equipe, como afetando 

parcialmente o resultado do projeto, o volume é pouco expressivo e preocupante, pois 39,6% 

da amostra que identifica a Carência no Domínio da Gestão de Comunicação como ponto 

parcialmente negativo, com a soma da amostra de 20,2% que não identificam a Carência no 

Domínio da Gestão da Comunicação  como ponto negativo, totalizam 59,8% mais da metade 

da amostra dos respondentes que não priorizam ou não consideram o Domínio da Gestão da 

Comunicação em Projetos como ponto fundamental para o alinhamento, clareza e 

objetividade,  expectativas e interesses das partes interessadas. 

 

913.9 Análises da Questão 09 

Esta questão buscou identificar o nível de conhecimento das pessoas mediante ao grau 

de relevância sobre o Plano de Comunicação  em projetos, e a sua importância no 

engajamento dos Stakeholders na execução dos mesmos, mediante as boas práticas de 

gerenciamento de projetos 

 

 

QUESTÃO 08 

  
  

 
Q8  

(Comunicação/ Stakeholders) 

A Carência no Domínio da Gestão de 
Comunicação em Projetos de Equipe, afeta  
negativamente o Resultado do projeto? 

A 80 40,1% 1º Sim 

B 10 20,2% 3º Não 

C 40 39,6% 2° Parcialmente 
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QUESTÃO Q9 

  
   

Q9 
(Comunicação/ RH) 

Considerando verdadeira a seguinte afirmação, 
classifique a sua resposta com grau de 
relevância dos itens abaixo de 1 a 5, sendo 1 o 
menos importante e 5 o mais importante. 

O Plano de Gerenciamento de Comunicação em projetos interfere no Engajamento dos 
Stakeholders na execução do projeto. 

A 229 27,9% 1° 
A falta de identificar Interesses e Motivações das 
Partes Interessadas. 

B 195 23,8% 2° 
A Falta de um Plano de Comunicação Adequado, 
conforme as Boas Práticas do Gerenciamento de 
Projetos. 

C 96 11,7% 5° 
A imaturidade Organizacional sobre a 
Importância do Plano de comunicação em 
Projetos. 

D 165 20,1% 3° 
A Falta de Preparo e conhecimento sobre 
ferramentas adequadas para realizar o 
Gerenciamento de Comunicação no Projeto  

E 134 16,3% 4° 
Barreiras do Conhecimento, Comportamentais, 
Organizacionais e de Comunicação. 

Senão, marque com X apenas esta. 

F 1 0,1% 
O Plano de Gerenciamento de Comunicação, não 
Interfere no Engajamento dos Stakehoders na 
execução do projeto. 

 

 

Portanto, percebe-se que as três opções mais escolhidas como Déficit no 

engajamento dos stakeholders na execução de projetos são as necessidades e carências das 

amostras de respondentes observadas nas questões que precedem a esta no questionário. 

Quando mitigadas obeserva-se que as três opções mais votadas estão diretamente relacionadas 

as três ferramentas imprescindíveis no Gerenciamento de Comunicação em Projetos segundo 

as boas práticas  

As ferramentas mais escolhidas estão relacionadas às seguintes ações 

respectivamente: Identificar Interesses e Motivações dos Stakeholders, Plano de Comunicação 

em Projetos, RH - Treinamentos sobre ferramentas de Gerenciamento de Comunicações. 

Portanto, é de extrema importância que as equipes sejam bem formadas, com 

profissionais capacitados e experientes e principalmente que os gerentes e coordenadores 

sejam capazes de gerir suas equipes de projetos, sabendo formá-las e acima de tudo prepará-la 

por meio das boas praticas de Gerenciamento de Projetos e no caso inquirido, o 

Gerenciamento de Comunicação a fim de obter o engajamento de seus Stakeholders, 
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alinhados com as expectativas e objetivos individuais, e alinhados com os objetivos do 

Projeto.  

 

13.10 Análises da Questão 10 

Esta questão buscou identificar o nível de conhecimento das pessoas que compõem as 

equipes em projetos, sobre as ferramentas de Gerenciamento de Comunicação em Projetos, 

segundo as boas práticas. 

 

QUESTÃO Q10  

  
  

 
Q9 

(Comunicação / Ferramentas) 

Marque quais as ações e ferramentas você identifica 
como sendo de boas práticas para um Plano 
Gerenciamento de Comunicação em Projetos.  

A 49 37,5% 3° 
Identificar Interesses e Motivações das Partes 
Interessadas 

B 30 46,4% 2° 
Analisar quais os canais de comunicação adequados 
para o projeto; Escrito, oral, digital, formal, etc 

C 25 32,1% 5° 
 Avaliar o plano de comunicação com feedbacks 
constantes dos stakeholders. 

D 40 21,4% 6° 

Desenvolver e aprimorar constantemente as 
habilidades do Gerenciamento de comunicações: 
Escutar, Perguntar, Educar Coletar, Administrar, 
Estimular, Motivar, Orientar, Estabelecer, Solucionar 
e Resumir e Identificar a maior necessidade de 
qualquer uma dessas etapas. 

E 49 35,7% 4° 

Fazer uso da Matriz de Avaliação de Engajamento 
das Partes Interessadas, a qual estabelece o nível de 
influencia e poder de decisão das partes interessadas 
no Projeto, a fim de se estabelecer prioridades nas 
comunicações. 

F 40 87,5% 1° 

Identificar as barreiras de comunicação como: 
Conhecimento, Comportamental, Organizacional e 
Técnica, afim de por meio de Boas Práticas 
desmancharem-las e dinamizar a excussão do 
Projeto. 

 

Para a devida gestão de Plano de Comunicação em Projetos foram sugeridas algumas 

ferramentas de priorização como; Identificar Interesses e Motivações das Partes Interessadas, 

Fazer uso da Matriz de Avaliação de Engajamento das Partes Interessadas, Identificar as 

barreiras de comunicação. Desenvolver e aprimorar constantemente as habilidades do 

Gerenciamento de comunicações, Analisar quais os canais de comunicação adequados, 

Desenvolver e aprimorar constantemente as habilidades do Gerenciamento de comunicações  
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Dentre elas as que mais se destacaram foram: em primeiro lugar com 87,5% de indicação de 

utilização ficou Identificar as barreiras de comunicação, em segundo com 46,4% de indicação 

ficou Analisar quais os canais de comunicação adequados e em terceiro lugar com 37,5% de 

indicação; Identificar Interesses e Motivações das Partes Interessadas 

Portanto, percebe-se que as três ferramentas mais escolhidas atendem as boas 

práticas do Gerencieamneto de Comunicação em Projetos, porem a ordem de ranking a qual 

se encontra, atenta ao Déficit em análise neste trabalho, onde; Identificar Interesses e 

Motivações das Partes Interessadas segundo as boas práticas do Gerenciamento de 

Comunicações em Projetos é a primeira etapa do projeto, a segunda etapa é Fazer uso da 

Matriz de Avaliação de Engajamento das Partes Interessadas, a fim de se compreender, 

priorizar e alinhar os objetivos e expectativas dos stakeholders com os objetivos do projeto, a 

terceira etapa é Desenvolver e aprimorar constantemente as habilidades do Gerenciamento de 

comunicações: Escutar, Perguntar, Educar Coletar, Administrar, Estimular, Motivar, Orientar, 

Estabelecer, Solucionar e Resumir e Identificar a maior necessidade de qualquer uma dessas 

etapas. A quarta etapa é; Identificar as barreiras de comunicação como: Conhecimento, 

Comportamental, Organizacional e Técnica, afim de por meio de Boas Práticas 

desmancharem-las e dinamizar a excussão do Projeto, a quinta etapa; Analisar quais os canais 

de comunicação adequados para o projeto; Escrito, oral, digital, formal, etc. As etapas que se 

sucedem na sequenciam ficam a mercê da necessidade do projeto. 

 

13.11 Análise Geral 

Para fechar a análise pode-se afirmar que a investigação realizada evidenciou com 

base na experiência profissional dos respondentes, há forte tendência aos seguintes fatores que 

podem levar à Carência do Engajamento dos Stakeholders na Execução de Projetos 

industriais automobilísticos por meio do Gerenciamento de Comunicação.  

A Carência e falta de conhecimento de quem são as partes Interessadas em nos 

projetos, e quais são as forças, influencias e impactos que eles possuem sobre ele. 

A Carência e falta de conhecimento sobre o Grau de Engajamento; (Interesses e 

Motivações) que as partes interessadas em possuem sobre os projetos. 

A Carência do conhecimento sobre o Plano de Comunicação em projetos. 

A Informalidade no Plano de Comunicação em Projetos.  

A importância das formas de Linguagem (Escrita, Oral, Corporal, Digital, etc.) como 

Parâmetros de Seguranças nas Informações Transmitidas á Equipe. 
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A Carência no Domínio da Gestão de Comunicação em Projetos de Equipe, como 

Resultado negativo ao projeto. 

As principais dificuldades de comunicação mapeadas e ranqueadas pela carência do 

uso segundo as boas práticas do conhecimento de Gerenciamento de Comunicação em 

Projetos 

As sugestões de ferra,mentas de boas práticas de Gerenciamento de Comunicações em 

Projetos. 

E por fim uma das ações adotadas pela maioria dos respondentes para a mitigação da 

Carência do Engajamento dos Stakeholders na Execução de Projetos industriais 

automobilísticos por meio do Gerenciamento de Comunicação é o uso. das ferramentas de 

boas práticas do Gerenciamento de comunicação em Projetos, disposta nesta ordem conforme 

foram pontuadas neste questionário; Identificar Interesses e Motivações das Partes 

Interessadas segundo as boas práticas do Gerenciamento de Comunicações em Projetos é a 

primeira etapa do projeto, a segunda etapa é Fazer uso da Matriz de Avaliação de 

Engajamento das Partes Interessadas, a fim de se compreender, priorizar e alinhar os objetivos 

e expectativas dos stakeholders com os objetivos do projeto, a terceira etapa é Desenvolver e 

aprimorar constantemente as habilidades do Gerenciamento de comunicações: Escutar, 

Perguntar, Educar Coletar, Administrar, Estimular, Motivar, Orientar, Estabelecer, Solucionar 

e Resumir e Identificar a maior necessidade de qualquer uma dessas etapas. A quarta etapa é; 

Identificar as barreiras de comunicação como: Conhecimento, Comportamental, 

Organizacional e Técnica, afim de por meio de Boas Práticas desmancharem-las e dinamizar a 

excussão do Projeto, a quinta etapa; Analisar quais os canais de comunicação adequados para 

o projeto; Escrito, oral, digital, formal, etc, e por fim a sexta etapa; Desenvolver e aprimorar 

constantemente as habilidades do Gerenciamento de comunicações: Escutar, Perguntar, 

Educar Coletar, Administrar, Estimular, Motivar, Orientar, Estabelecer, Solucionar e 

Resumir e Identificar a maior necessidade de qualquer uma dessas etapas. 
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RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 

Com base na análise dos resultados da pesquisa realizada neste trabalho recomenda-se 

a aplicação deste estudo na empresa inquirida, pois através deste estudo sobre as boas práticas 

do gerenciamento de comunicação em projetos, e a analise dos questionários respondidos 

pelos: Gerentes, Coordenadores e Especialistas, observou-se a carência, do engajamento dos 

Stakeholders na execução de projetos industriais automobilísticos da empresa em estudo. 

A adoção dos principais pontos identificados pela análise dos resultados poderá 

auxiliar na gestão da comunicação e engajamento dos Stakeholders que, por algum motivo, 

tenham desvios de expectativas e interesses, que se identifiquem com o foco deste trabalho. 

Acredito que seja plenamente plausível a utilização destas recomendações em 

empresas de pequeno e médio porte, onde na maioria dos casos há total desconhecimento das 

boas praticas de gerenciamento de projetos e principalmente o foco na gestão de 

comunicação.  

Como sugestão deixo em aberto a possibilidade de se aprofundar na investigação dos 

fatores que levam a carência, do engajamento dos Stakeholders na execução de projetos 

industriais automobilísticos. Para isso outras perguntas poderiam ser formuladas e incluídas 

e/ou substituídas no questionário, além da realização de entrevistas com novas amostragens de 

populações diferentes daquelas empresas já inquiridas. Os novos questionários poderão focar 

outros fatores que podem levar a carência do engajamento dos stakeholders por meio do 

gerenciamento da comunicação, por exemplo, o uso inadequado do Plano de Gerenciamento 

de Comunicação em projetos, práticas diferentes de execução das mesmas atividades, adoção 

de hierarquias modernas de RH, aplicação de novos conceitos, etc. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho investigou as possíveis causas que levam a carência e falta do 

Engajamento dos Stakeholders na Execução de Projetos Industriais Automobilísticos por 

meio do Gerenciamento de Comunicação. O Estudo deste trabalho levou como base uma 

indústria automobilística em São José dos Pinhais – PR, com foco voltado a Área de Compras 

vinculadas a projetos.   A área de conhecimento adotada para analise deste trabalho é o 

Gerenciamento de Comunicação e RH, que segue como sedo integrante das 10 áreas de 

conhecimento e boas práticas do Gerenciamento de Projetos segundo o PMBOK 5° Edição. 

A pesquisa aplicada demonstrou através dos entrevistados, que existe a carência 

parcial de conhecimento quanto ao uso e aplicação do gerenciamento adequado na 

comunicação em projetos,  e que os respondentes estão preocupados com a falta de 

engajamento dos Stakeholders durante a execução dos mesmos, sendo que as principais 

causas da falta ou carência deste engajamento foram: Deficiência quanto ao Consentimento 

sobre a Importância do Plano de Gerenciamento de Comunicação em Projetos, a deficiência 

em identificar quem são os Stakeholders nos projetos e as suas expectativas, interesses e 

forças sobre os projetos, Deficiência dos Gerentes e Gestores em Identificar o Engajamento 

dos membros de suas respectivas equipes de Projetos e seus interesses e motivações pessoais,  

a parcialidade quanto a importância do posicionamento na transmissão das informações 

através das formas de linguagem como fatores de segurança nos projetos, a falta de relevância 

quanto a extrema importância do Domínio da Gestão de Comunicação em Projetos, como 

fator de sucesso no desempenho e execução do mesmo. Pontos identificados no questionário 

que remetem a ausência de experiência e/ou conscientização de alguns Gerentes de projetos, 

coordenadores e especialistas em mitigar as dificuldades das partes interessadas através do 

Plano de Comunicação, o que acaba gerando impactos negativos nos objetivos dos projetos, 

Expectativas e Interesses por parte dos membros das equipes que compões os projetos, assim 

como as exigências dos stakeholder, que muitas vezes possuem os seus Interesses e 

Expectativas divergentes do Projeto.  

Um ponto positivo percebido durante a condução do estudo é que a empresa possui 

algumas das ferramentas de Gerenciamento de Comunicação em Projetos, as quais quando 

utilizadas com empowerment, resultam em sinergia entre as partes interessadas e melhoria 

continua no ciclo de vida dos projetos. 
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Também foi possível concluir através desta análise investigativa que a falta de 

padronização dos métodos de execução (procedimentos, instruções,  falta de uso ou uso 

inadequado do Plano de Comunicação) afetará o desempenho, objetivos, expectativas e 

interesses  na execução dos projetos, gerando perdas e mudanças no processo e insatisfações 

quanto ao resultado do mesmo, durante a sua execução ou ao seu termino.  
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 ANEXOS 

 

 

 

17.1 Questionário 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE A QUALIDADE  

NA FASE DE EXECUÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Questionário a ser plicado em profissionais da área de gerenciamento, controle e 

integrantes de equipes de projetos. As repostas dadas serão utilizadas na análise da qualidade 

na fase de execução de projetos em cumprimento à atividade prática do 3º Seminário de 

Aquisição e Aplicação de Conteúdo do Curso de MBA em Gerenciamento de Projetos 

ministrado pelo ISAE-FGV – Fundação Getulio Vargas. 

Este questionário tem a finalidade de medir a sua percepção em relação à ao 

Engajamento dos Estakeholders na execução de projetos por meio do gerenciamento de 

comunicação. Pedimos que seja autêntico em suas respostas e que utilize como parâmetro as 

suas experiências em projetos que já trabalhou durante toda a sua vida profissional.  Não há 

respostas certas, apenas respostas que se identificam com a sua experiência. Por favor, 

responda todas as perguntas, pois questionários incompletos serão considerados inválidos 

para a pesquisa. 

 

1 – Há quanto tempo você participa em equipe de gerenciamento de projetos? 

(   ) Menos de 5 anos 

(   ) De 5 a 10 anos 

(   ) Mais de 10 anos 

 

2 – O setor de Compras em que você trabalha faz o gerenciamento dos seus projetos com 

equipe: 

(   ) Própria 

(   ) Terceirizada 

(   ) Mista (Própria e Terceirizada) 

(   ) Não aplica gerenciamento em projetos 
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3 – Você conhece quem são as partes Interessadas em seus projetos, e quais são as forças, 

influencias e impactos que eles possuem sobre ele? 

(   ) Sim 

(   ) Não   

(   ) Parcialmente 

 

4 – Você conhece o Grau de Engajamento; (Interesses e Motivações) que as partes 

interessadas em seu projeto possuem sobre ele? (Somente Gerentes e Coordenadores) 

(   ) Sim 

(   ) Não   

(   ) Parcialmente 

 

5 – Você conhece o que é um Plano de Comunicação? 

(   ) Sim 

(   ) Não   

(   ) Parcialmente 

 

6 – A Informalidade no Plano de Comunicação em Projetos pode ser Considerada um Ponto 

Negativo? 

(   ) Sim 

(   ) Não   

(   ) Parcialmente 

 

7 – As Formas de Linguagem (Escrita, Oral, Corporal, Digital, etc.) podem ser Parâmetros de 

Seguranças nas Informações Transmitidas á Equipe? 

(   ) Sim 

(   ) Não   

(   ) Parcialmente 

 

8 – A Carência no Domínio da Gestão de Comunicação em Projetos de Equipe, afeta  

negativamente o Resultado do projeto?  

(   ) Sim 

(   ) Não   

(   ) Parcialmente 
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9 – Considerando verdadeira a seguinte afirmação, classifique a sua resposta com grau de 

relevância dos itens abaixo de 1 a 5, sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante.  

(   ) A falta de identificar Interesses e Motivações das Partes Interessadas. 

(   ) A Falta de um Plano de Comunicação Adequado, conforme as Boas Práticas do 

Gerenciamento de Projetos. 

(   ) A imaturidade Organizacional sobre a Importância do Plano de comunicação em Projetos. 

(   ) A Falta de Preparo e conhecimento sobre ferramentas adequadas para realizar o 

Gerenciamento de Comunicação no Projeto 

(   ) Barreiras do Conhecimento, Comportamentais, Organizacionais e de Comunicação. 

(   ) O Plano de Gerenciamento de Comunicação, não Interfere no Engajamento dos 

Stakehoders na execução do projeto. 

 

10 – Marque quais as ações e ferramentas você identifica como sendo de boas práticas para 

um Plano Gerenciamento de Comunicação em Projetos.  

(   ) Identificar Interesses e Motivações das Partes Interessadas 

(   ) Analisar quais os canais de comunicação adequados para o projeto; Escrito, oral, digital, 

formal, etc 

(   ) Avaliar o plano de comunicação com feedbacks constantes dos stakeholders. 

(   ) Desenvolver e aprimorar constantemente as habilidades do Gerenciamento de 

comunicações: Escutar, Perguntar, Educar Coletar, Administrar, Estimular, Motivar, Orientar, 

Estabelecer, Solucionar e Resumir e Identificar a maior necessidade de qualquer uma dessas 

etapas. 

(   ) Fazer uso da Matriz de Avaliação de Engajamento das Partes Interessadas, a qual 

estabelece o nível de influencia e poder de decisão das partes interessadas no Projeto, a fim de 

se estabelecer prioridades nas comunicações. 

(    ) Identificar as barreiras de comunicação como: Conhecimento, Comportamental, 

Organizacional e Técnica, afim de por meio de Boas Práticas desmancharem-las e dinamizar a 

excussão do Projeto. 

 

 


