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Resumo 

Hoje o gerenciamento de projetos está cada vez mais presente nas organizações, porém 
ainda há ambientes de pouca utilização destas metodologias, as quais necessitam melhorar seu 
gerenciamento, assim, consequentemente estarão melhor preparadas para a aproveitar 
oportunidades e fortalecidas para enfrentar a concorrência, no caso da implantação de rádios 
enlaces no Paraná e Santa Catarina há muitas variáveis no processo de execução, sendo assim 
uma comunicação eficaz pode fazer a diferença, então este trabalho tem como objetivo mostrar 
a aplicação de técnicas e ferramentas do PMBoK e do framework Scrum relacionados a 
comunicação e propor um plano de gerenciamento da comunicação e acompanhamento de 
atividades. 
Palavras Chave: Rádio enlace. Comunicação. PMBoK. Scrum. 



 
 

Abstract 
Nowadays the project management is increasingly present in the organizations, but there 

are still environments of little use of these methodologies, which it needs to improve its 
management, so consequently will be better prepared to take advantage of opportunities and 
strengthened to face the competition. In the case of implementation of radio links in Parana and 
Santa Catarina there are many variables in the execution process, thus effective communication 
can make a difference, then this work aims to show the application of techniques, PMBoK tools 
and Scrum framework related to communication and propose a management of communication 
plan and follow-up activities. 
 Key Words: Radio link. Communication. PMBOK, Scrum. 
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1. INTRODUÇÃO  
1.1 Problema 

Em ambiente de pouca utilização de metodologias de gerenciamentos de projetos, a 
identificação das partes interessadas e um plano de gerenciamento das comunicações baseados 
no Guia PMBoK e ferramentas do Framework Scrum, aplicadas em empresa prestadora de 
serviços de telecomunicações com especificidade em projetos de implantação de rádios enlaces 
para operadoras de telefonia móvel pode ajudar na organização de sua comunicação e 
acompanhamento das atividades?  
 
 1.2 Objetivo  

O objetivo deste trabalho é propor práticas na identificação das partes interessadas, 
planejamento do gerenciamento da comunicação e acompanhamento de atividades no projeto 
de implantação de rádios enlaces para operadoras de telefonia móvel no Paraná e Santa Catarina 
na empresa X de prestação de serviços em telecomunicações. 

1.2.1 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 
 
a) Descrever as orientações relevantes ao tema proposto do guia PMBoK e ferramentas 

do framework SCRUM correntes na identificação das partes interessadas, plano de 
gerenciamento das comunicações e acompanhamento de atividades; 

b) Estabelecer as especificidades dos projetos de implantação de rádios enlaces para 
operadoras de telefonia móvel nos estados do Paraná e Santa Catarina na empresa X 
prestadora de serviços em telecomunicações; 

c) Relacionar os itens mais importantes das práticas descritas às especificidades do 
projeto de implantação de rádios enlaces para operadoras de telefonia móvel nos 
estados do Paraná e Santa Catarina. 

d) Apresentar um plano de comunicação e acompanhamento de atividades adequado a 
realidade das partes interessadas envolvidas no ambiente de trabalho apresentado; 
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1.3 Delimitação do Tema 

 O tema do trabalho é a identificação das partes interessadas, plano do gerenciamento da 
comunicação e acompanhamento de atividades no projeto de implantação de rádios enlaces para 
operadoras de telefonia móvel no Paraná e Santa Catarina na empresa X prestadora de serviços 
em telecomunicações, pois como pode ser observado no Estudo de Benchmarking realizado 
pelo PMI (2010) revela que no Brasil a área de telecomunicações, área muito próxima da 
Tecnologia de Informação das que mais utilizam metodologias de gerenciamento de projetos, 
pouco a utilizam, Conforme figura 1: 
 

 
Figura 1 - Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010 - Project Management 

Institute – Chapters Brasileiros (pg. 81) 
 

1.4. Justificativa. 

Uma organização não pode deixar de lado um plano de gerenciamento de seus projetos, 
pois como afirma Henequi (2011); as organizações descobriram que projetos bem gerenciados 
são capazes de gerar oportunidades de negócios e acompanhar as mudanças na sociedade 
moderna, sendo assim a constante mudança gera a necessidade de aperfeiçoamento das 
empresas no que se refere a gestão, então neste trabalho, será analisado e comparado a utilização 
de boas práticas na aplicação na identificação das partes interessadas, plano de gerenciamento 
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da comunicação e acompanhamento das atividades em uma empresa onde não há gestão 
definida buscando assim modelos e conhecimento para o meio acadêmico. 
 Para uma pesquisa no sentido de buscar o aperfeiçoamento e adquirir melhores 
conhecimentos no assunto foi escolhida esta área que poderá responder algumas perguntas com 
relação a identificação e comunicação com suas partes interessadas. 

1.5 Relevância. 

Em organizações prestadoras de serviços, suas estratégias baseiam-se na execução de 
seus projetos ou serviços com o menor custo e prazo possível. Para o alcançar estas metas, uma 
metodologia de trabalho bem definida na organização é um requisito muito importante, porém 
percebe-se que muitas empresas de prestação de serviços em telecomunicações, como pode-se 
observar, não possuem métodos para identificação e planos de comunicação com suas partes 
interessadas externas e internas, o qual geram problemas no resultado que se espera, seja para 
o cliente ou para a própria empresa, pois segundo Chaves (2010); a realização de projetos bem-
sucedidos está diretamente ligada a boa comunicação, dentro da equipe de projeto e com as 
demais partes interessadas. 

Ao pesquisar sobre o assunto nota-se que não há muitas referências para identificação e 
comunicação de partes interessadas em empresas de prestação de serviços em telecomunicações 
com especificidade em implantação e rádios enlaces para telefonia móvel, sem englobar toda 
gestão das mesmas, fugindo assim do foco principal do trabalho, então tem-se uma 
oportunidade para pesquisar e aplicar ferramentas em um ambiente desprovido de gestão de 
projetos. 

 

 1.6 Metodologia 

Para executar este trabalho será realizado um descritivo do que é comunicação, Guia 
PMBoK e do framework Scrum, também ambientando o leitor descrevendo como funciona o 
projeto de implantação de rádios enlaces para operadoras de telefonia móvel com especificidade 
nos estados do Paraná e Santa Catarina, com ponto focal na empresa X prestadora de serviços 
em telecomunicações que fornece mão de obra diretamente para a empresa fabricante do 
equipamento, atuando na planta da operadora. 
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1.7 Forma de desenvolvimento do trabalho 

O trabalho irá apresentar uma breve introdução do que é necessário para o leitor entender 
o assunto abordado, no qual é comunicação, Identificação, plano do gerenciamento da 
comunicação e acompanhamento de atividades, abrangendo a área selecionada que é a empresa 
X prestadoras de serviços em telecomunicações com especificidade em implantação de rádios 
enlaces para operadoras de telefonia móvel. Para com isso ajudar na busca de um material para 
utilização como em contextos semelhantes, além de propor modelos que possam facilitar a 
utilização de ferramentas no contexto apresentado, através de fluxogramas, diagramas e tabelas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
Propor um plano de identificação das partes interessadas, comunicação e 

acompanhamento das atividades, com especificidade em um projeto de implantação de rádios 
enlaces em operadora de telefonia móvel no Paraná e Santa Catarina, onde seu centro é a 
empresa X prestadora de serviços, traz um panorama de como o gerenciamento pode trazer 
agilidade e visibilidade para o projeto na área de telecomunicações que é uma das grandes áreas 
que pouco utiliza metodologias de gerenciamento conforme apresentado na justificativa deste 
trabalho. 
 

2.1 Comunicação 

Desde os primórdios o homem necessita se comunicar, porém não tinham como registrar 
estas informações, as quais eram apenas transmitidas por via oral, sendo assim buscaram 
alternativas como símbolos e desenhos, mas foi após a prensa de Gutenberg que a comunicação 
expandiu suas fronteiras para todos e as tecnologias de telecomunicações como código Morse, 
Telefone de Bell e rádio de Marconi tornaram-na mais rápida e universal para as pessoas.  

“Palavra de origem latina (comunicare) comunicação significa 
“ação de partilhar, de dividir”. A comunicação pode ser 
definida como o processo que envolve a transmissão e a 
recepção de mensagens entre uma fonte emissora e um 
destinatário receptor. ”  
Chaves (FGV 2010). 

Podemos representar a comunicação moderna pelo modelo emissor-receptor da figura 2: 

 
Figura 2 - O processo da comunicação – Chaves FGV 2010 (pg. 19) 
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Como Projetos são desenvolvidos por pessoas que necessitam da comunicação para 
entender e executar as tarefas assumindo assim o compromisso de atingir os objetivos destes 
projetos, tem-se a necessidade de entender e identificar qual a melhor técnica aplicada a cada 
projeto, seja na identificação das partes interessadas ou no gerenciamento da comunicação, para 
assim promover a compreensão mutua do projeto. Chaves (2010). 

Hoje existem diferentes guias de boas práticas para gerenciamento de projetos para 
diferentes tipos de projetos, porém neste trabalho será apresentado dois guias, com foco no 
gerenciamento da comunicação em projetos e partes interessadas, aplicando assim suas técnicas 
em um projeto dentro de empresa prestadora de serviços em telecomunicações e em especifico 
no gerenciamento de implantação de rádios enlaces no Paraná e Santa Catarina para operadoras 
de telefonia móvel, sendo eles o Guia PMBoK do PMI e o framework SCRUM, com isso 
relacionando técnicas de cada um para a realidade aqui apresentada. 

 

2.2 Guia PMBoK 

O PMBoK é um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos do PMI – Project 
Management Institute que apresenta técnicas para diferentes áreas do gerenciamento de projetos 
que também demonstra o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus processos PMBoK 
(PMI, 2013). 

O guia de boa prática PMBoK  5ª edição traz em sua composição 10 áreas do 
conhecimento em projetos e sua interação com os grupos de processos, os quais são 
subdivididos em 5 grupos, sendo: 

1. Iniciação; 
2. Planejamento; 
3. Execução; 
4. Monitoramento e controle; 
5. Encerramento. 

Nestes grupos são apresentadas habilidades, ferramentas e técnicas, que podem ser 
utilizadas na maioria dos projetos, pois há um consenso de que estes conhecimentos e as práticas 
são de grande valia e que a utilização das habilidades, ferramentas e técnicas trazem maior 
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probabilidade de sucesso dos projetos, porém "Boa prática" não significa utilizar o 
conhecimento de forma uniforme nos projetos, tendo assim a organização e/ou equipe a 
responsabilidade de utilizar o que é melhor para o seu projeto PMBoK (2013). 

A utilização de dois capítulos do Guia PMBoK 5ª edição para o desenvolvimento deste 
trabalho, sendo: 

 Capítulo 10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO; 
 Capítulo 13. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO. 

Trazendo orientações amplas de como identificar, gerenciar e controlar as partes 
interessadas e suas comunicações, porém será tratado neste trabalho especificamente do plano 
de gerenciamento das comunicações e identificação das partes interessadas, relacionando assim 
os itens que mais se adequam ao projeto aqui apresentado. 
 

2.3 SCRUM 

A estrutura processual ou framework Scrum é utilizado desde o início de 1990 para o 
desenvolvimento de projetos complexos ou também para manter tais produtos com ferramentas 
que se adaptam ao longo do trabalho, executando de forma produtiva e criativa, entregam-se 
resultados com o mais alto valor possível. Para Schwaber (Scrum.org 2011), Scrum é leve, 
Simples de entender e extremamente difícil de dominar. 
 

 Como o Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, em que 
o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido, com 
isso emprega-se uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o 
controle de riscos Schwaber (Scrum.org 2011), o trabalho aqui proposto pode usufruir de alguns 
ou algum evento do Scrum por se tratar de uma empresa que não emprega ferramentas de 
gestão, munindo-se apenas de conhecimentos tácitos, para assim gerar algum tipo de 
gerenciamento das atividades executadas, porém de forma adaptada a sua realidade. 

O framework Scrum é estruturado em 4 grupos que se inter-relacionam, sendo: 
1. Equipes associadas a seus papéis; 
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a. Product Owner ou Dono do produto; 
b. Equipe de desenvolvimento; 
c. Scrum Master. 

2. Eventos;  
a. Sprint; 
b. Reunião de Planejamento da Sprint; 
c. Daily Meeting ou Reunião Diária; 
d. Revisão da Sprint; 
e. Retrospectiva da Sprint. 

3. Artefatos; 
a. Backlog do Produto; 
b. Backlog da Sprint; 
c. Incremento. 

4. Regras.  
Como foco deste trabalho no que se refere ao framework scrum, é o acompanhamento 

de atividades, que muitas vezes são complexas e necessitam de respostas ágeis, tem-se o evento 
Reunião Diária, pois como afirma Schwaber (Scrum.org 2011),  

“ Reuniões Diárias melhoram as comunicações, eliminam 
outras reuniões, identificam e removem impedimentos para o 
desenvolvimento, destacam e promovem rápidas tomadas de 
decisão, e melhoram o nível de conhecimento da Equipe de 
Desenvolvimento. Esta é uma reunião chave para inspeção e 
adaptação. ” 
Schwaber (Scrum.org 2011). 
 

Então o que traz facilidades à realidade da empresa X, o qual será detalhado na sequência 
deste trabalho. 
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3. ESPECIFICIDADES DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE RÁDIOS ENLACES 
NO PARANÁ E SANTA CATARINA 

Os processos de guias e outras ferramentas, como foram descritas anteriormente, não 
necessitam ser seguidos uniformemente, sendo assim deve-se atentar aquilo que se aplica a 
realidade aqui apresentada, por isso, é apresentado os processos e características especificas do 
projeto de implantação de rádios enlaces no Paraná e Santa Catarina vistos da perspectiva da 
empresa prestadora de serviços. 

Como este trabalho está em um ambiente real, em que o núcleo é a empresa X prestadora 
de serviços em telecomunicações devemos conhecer os processos existentes para assim buscar 
uma melhor prática na identificação e gerenciamento da comunicação das partes interessadas, 
abaixo um descritivo e fluxograma das atividades executadas para instalação de rádios enlaces 
no Paraná e Santa Catarina: 
1. A gerencia de projetos da empresa fornecedora dos equipamentos, a qual é a contratante 

da empresa prestadora de serviços, envia uma solicitação de instalação dos equipamentos 
de rádio transmissão ao coordenador da contratada via e-mail, a ser executado na planta da 
operadora de telefonia móvel, sendo apresentado: 

a. Projetos de instalação aprovados pelos departamentos de O&M, infraestrutura e 
transmissão da operadora de telefonia móvel; 

b. Prazo para instalação a partir da data de entrega do equipamento em cada estação; 
c. Estações da operadora, ponta A e ponta B para cada rádio enlace;  
d. Frequência, canal e modulação de cada rádio enlace; 
e. Tamanho, modelo e altura das antenas na torre, definidos pela engenharia de 

transmissão da operadora de cada estação;  
f. Tipo de suporte e disjuntor de alimentação a ser utilizado definidos pela engenharia 

de infraestrutura da operadora de cada estação; 
g. Modalidade de instalação definidas por O&M da operadora, que podem ser: 

 Instalação nova – Pode ser executada em qualquer período e não há substituição 
de equipamentos; 
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 Cold Swap – Substituição de equipamento, o mesmo pode estar desativado ou 
não há restrição para o impacto previsto, depende de autorização da O&M da 
operadora; 

 Hot Swap - Substituição de equipamento que se deve executar no período 
determinado pela operadora para minimizar os impactos aos clientes no 
momento da interrupção dos serviços, geralmente ocorre no período da manhã 
dos finais de semana e em janelas de manutenção, que são das 00:00 as 6:00 de 
cada dia. 

2. O coordenador da empresa prestadora de serviço por sua vez analisa a solicitação e: 
a. Define equipes, composta por um técnico e dois instaladores para executar as 

atividades, como também solicita recursos financeiros, via e-mail para as mesmas; 
b. Solicita acessos as estações da operadora com os nomes dos respectivos 

componentes das equipes à contratante via e-mail; 
c. Verifica particularidades das instalações e dependendo do tamanho das antenas e 

suportes e/ou locais de difícil acesso como morros e estradas rurais solicita os tipos 
de veículos e equipamentos a serem utilizados ao setor de logística via e-mail; 

d. Envia ao contratante orçamentos para possíveis gastos extras com materiais e/ou 
logísticas especificas que não estavam previstos e aguarda aprovações para 
execução de cada enlace via e-mail; 

e. Aprovada e liberada cada instalação via e-mail, coordenador acompanha cada 
atividade diariamente, monitorando através de telefone e e-mail suas equipes de 
campo; 

f. Após conclusão de cada atividade, é enviado ao cliente um relatório fotográfico 
contendo as fotos solicitadas nos check list’s da operadora para fins de 
documentação e comprovação de instalação conforme padrões técnicos 
apresentados; 

3. Cada técnico das equipes de instalação reportam os seguintes itens ao coordenador da 
empresa prestadora de serviços: 

a. Possíveis problemas de acesso as estações, sejam elas físicas ou de liberação de 
acesso por parte da operadora via telefone; 
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b. Recebimento do material, conferido com projeto e packlist via telefone e e-mail 
caso haja divergências; 

c. Início das atividades de instalação via telefone; 
d. Possíveis impactos do clima durante execução da atividade via telefone; 
e. Divergências entre projeto e realidade em campo que impactam na conclusão da 

atividade via telefone e e-mail com fotos: 
 Falta de material e/ou defeitos nos equipamentos via telefone e e-mail; 
 Espaço físico na altura definida para instalação da antena obstruído com fotos 

via e-mail; 
 Disjuntor de alimentação indisponível com fotos via e-mail; 
 Obstruções da linha de visão do enlace com fotos via e-mail; 

f. Demais divergências entre projeto e realização que não geram interrupção via e-
mail e telefone; 

g. Envia fotos da atividade realizada para confecção do relatório; 
h. Conclusão da atividade via telefone. 

4. Coordenador da contratada repassa todas as informações ao gerente de projetos da empresa 
contratante via telefone em um primeiro momento para agilizar o processo e em seguida 
por e-mail, mantendo em cópia as partes interessadas de cada assunto, internas e externas 
do projeto, desde o início até fim das atividades. 
A finalização de cada instalação de rádio enlace é de grande importância, tanto para a 

contratante, quanto para a empresa prestadora de serviços, visto que impacta em liberações de 
faturamento, sendo da contratada para contratante e da operadora para a contratante, visto isso, 
o desenvolvimento das atividades deve ter um acompanhamento diário, para que as 
adversidades que geram impactos nas conclusões das atividades, sejam solucionadas de maneira 
rápida. 

Com base neste descritivo, tem-se um fluxograma macro das atividades executadas por 
cada um dos componentes do projeto: 
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Figura 3 - Fluxograma de implantação de rádios enlaces – Marco Antonio Laska 2016 

Com base neste descritivo das atividades podemos assim utilizar ferramentas e técnicas 
para identificar as partes interessadas deste projeto, como também definir um plano de 
comunicação para o mesmo. 
 
4. ITENS DO GUIA PMBOK E FRAMEWORK SCRUM IMPORTANTES PARA O 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE RADIOS ENLACES NO PARANÁ E SANTA 
CATARINA 

4.1 Identificação das Partes Interessadas. 

Tratando-se de Stakeholders ou partes interessadas e gerenciamento da comunicação 
temos as seguintes orientações apresentadas pelo PMBoK 5ª edição: 
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As partes interessadas ou também denominadas Stakeholders são todos aqueles que tem 
algum tipo de interesse, sofrendo ou exercendo interferências, a favor ou contra o projeto. 

“As partes interessadas incluem todos os membros da equipe 
do projeto, assim como todas as entidades interessadas dentro 
ou fora da organização. A equipe do projeto identifica as partes 
interessadas internas e externas, positivas e negativas, e as 
partes executoras e orientadoras a fim de determinar os 
requisitos do projeto e as expectativas de todas as partes 
envolvidas” 
PMBoK (PMI, 2013)  

 
Para executar a identificação das partes interessadas ou Stakeholders temos que analisar 

diversos processos como é sugerido pelo Guia PMBoK, como não estamos aplicando a um 
projeto criado em sua totalidade com processos e diretrizes de metodologias de gerenciamento 
de projetos, vamos identificar e justificar a utilização de cada item do Guia PMBoK conforme 
segue: 

 
1. Entradas: 

a. Termo de abertura do projeto 
Como define o guia PMBoK (2013), o termo de abertura do projeto estabelece uma 

parceria entre a organização executora e a organização solicitante. No caso dos projetos 
externos, um contrato formal é normalmente a forma preferida de estabelecer um acordo, sendo 
assim temos o contrato como termo de abertura do projeto, em que define que a empresa 
contratada deve executar as instalações de equipamentos conforme seus requisitos, os quis 
foram descritos no capitulo 3. 

b. Documentos de aquisição 
O Guia PMBoK 5ª edição, traz que os documentos de aquisição são usados para solicitar 

propostas dos fornecedores em potencial e como não há necessidade de aquisição de serviços 
externos, pois, a mão de obra é própria e os equipamentos são fornecidos pela contratante, 
podemos dispensar este item. 
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c. Fatores ambientais da empresa 
As variações externas ao controle do projeto existente na organização que tem algum 

tipo de influência, positiva, negativa ou diretiva ao projeto são considerados fatores ambientais 
da empresa, existem diversos pontos a serem avaliados PMBoK (PMI, 2013), então como o 
foco é a comunicação e conforme descrito na ambientação do trabalho, será analisado como é 
cultura da comunicação entre gerência, coordenação, equipe de instalação da empresa 
prestadora de serviços, cliente e agentes externos, como a operadora de telefonia móvel; 

d. Ativos de processos organizacionais 
Como foi apresentado na justificativa deste trabalho, tem-se um ambiente desprovido 

de utilização de técnicas de projetos, o qual impacta no armazenamento de lições aprendidas e 
partes interessadas de projetos anteriores, a não ser apenas pelo conhecimento tácito dos 
participantes do projeto que poderão ser utilizados em outros processos como reuniões. 

 
2. Ferramentas e técnicas 

a. Análise das partes interessadas 
Seguindo a orientação do guia PMBoK (PMI, 2013) com a técnica de coleta e análise 

sistemática para determinar os interesses, expectativas e a influência no projeto das partes 
interessadas e assim determinando o seu relacionamento com o objetivo do projeto e/ou com 
outras partes interessadas, pode-se identificar os mesmos, de forma organizada. 

Possuindo o detalhamento dos processos das atividades do projeto apresentado no 
capitulo 3 e o que são partes interessadas pode-se identificar inicialmente os mesmos, conforme 
segue na tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 - Identificação das partes interessadas - Marco Antonio Laska 2016 

 
b. Opinião especializada 

A opinião de várias áreas da empresa, seja da alta administração, pessoas envolvidas em 
projetos anteriores, as partes interessadas já identificadas, além de especialistas no assunto, 
grupos e consultores, pode garantir uma identificação e listagem das partes interessadas mais 
assertiva, Com isso entende-se que cada parte interessada pode identificar mais partes 
interessadas, porém isto fica a critério do gerente de projetos determinar quais pessoas e grupos 
são de maior relevância e apresentar nesta listagem, avaliando sua influência, poder e interesse 
no projeto PMBoK (PMI, 2013) 

c. Reuniões 

Partes 
interessadas Participantes Posição

Gerente de projetos Everton De Marchi Cliente

Coordenador Marcus Laska Prestadora de serviços

Supervisor Maicon Vargas Prestadora de serviços

Técnico
Pablo Rosin/Elvis 

Costa/Thiago Dutra/Marlon 
Ferreira/Vinicius 

Maciel/Amilton Pereira
Prestadora de serviços

O&M Paulo Anízio Operadora de telefonia móvel

Engenharia de 
transmissão Luiz Feller Operadora de telefonia móvel

Engenharia de 
infraestrutura Edgard Solinzues Operadora de telefonia móvel

Acesso Diego Vaz Cliente
Financeiro Willian Machado Prestadora de serviços

Logística Denison Monteiro Prestadora de serviços
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As reuniões podem trazer maiores esclarecimentos sobre as reais funções, interesses e 
conhecimentos de cada parte interessada do projeto, sendo assim o agendamento de constantes 
reuniões com diferentes partes interessadas do projeto poderá ampliar ou reduzir o número de 
partes interessadas durante a execução do projeto Guia PMBoK (PMI, 2013). 

 
3. Saídas 

a. Registro das partes interessadas 
Através das opiniões especializadas e reuniões, complementa-se a listagem de partes 

interessadas, conforme a tabela 2 a seguir, com suas informações de contato, avaliação, 
principais expectativas, influência e classificação, atenta-se que durante todo o período do 
projeto há a necessidade de atualização do registro das partes interessadas PMBoK (PMI, 2013). 
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Tabela 2 - Partes interessadas do projeto - Chaves 2010 (pg. 141) 

Partes 
interessadas Participantes Interesses das partes interessadas Expectativas Posição Poder Interesse Influência

Gerente de projetos Everton De Marchi Progresso do projeto
Andamento do projeto conforme planejado
Problemas sejam levantados rapidamente
Receber reportes do andamento

emarchi@equipatelecom.com.br 55 41 5555-1234 / 55 41 9990-1234 Cliente Muito alto Muito alto Muito alto

Coordenador Marcus Laska Conclusão das atividades

Execução de cada atividade com menor custo e 
tempo
Problemas sejam levantados rapidamente
Receber reportes do andamento
Assumir responsabilidades pelos recursos e 
resultados das atividades

mlaska@servtelecom.com.br 55 41 4444-1234 / 55 41 9991-1234 Prestadora de serviços Muito alto Alto Alto

Supervisor Maicon Vargas Designação e uso adequado dos recursos
Politicas sejam seguidas
Assumir responsabilidades pelos recursos e 
resultados das atividades
Problemas sejam levantados rapidamente

mvargas@servtelecom.com.br 55 41 4444-2345 / 55 41 9991-2345 Prestadora de serviços Muito alto Alto Alto

Técnico

Pablo Rosin
Elvis Costa

Thiago Dutra
Marlon Ferreira
Vinicius Maciel
Amilton Pereira

Direcionamento e delegação clara das tarefas
Receber feedback das atividades executas
Assumir responsabilidades pelos resultados das 
atividades

prosin@servtelecom.com.br
ecosta@servtelecom.com.br
tdutra@servtelecom.com.br

mferreira@servtelecom.com.br
vmaciel@servtelecom.com.br
apereira@servtelecom.com.br

55 41 9991-3456
55 41 9991-4567
55 41 9991-5678
55 41 9991-6789
55 41 9991-7890
55 41 9991-8901

Prestadora de serviços Baixo Baixo Baixo

O&M Paulo Anízio
Impacto das atividades em equipamentos 
funcionais
Seguir padrões técnicos de encaminhamento 
de cabos e interconexões

Equipamentos funcionando corretamente
Problemas de transmissão sejam levantados 
rapidamente

panizio@operatelecom.com.br 55 41 3333-1234 / 9992-1234 Operadora de telefonia móvel Muito alto Baixo Muito alto

Engenharia de 
transmissão Luiz Feller Progresso do projeto Andamento do projeto conforme planejado

Receber reportes do andamento lfeller@operatelecom.com.br 55 41 3333-2345 / 9992-2345 Operadora de telefonia móvel Muito alto Muito alto Muito alto
Engenharia de 
infraestrutura Edgard Solinzues Seguir padrões técnicos de energia e

infraestrutura cívil
Equipamentos funcionando corretamente
Problemas de infraestrutura sejam levantados 
rapidamente

csolinzues@operatelecom.com.br 55 41 3333-3456 / 9992-3456 Operadora de telefonia móvel Alto Alto Alto

Acesso Diego Vaz Seguir procedimentos da operadora Politicas de segurança da operadora sejam 
seguidas dvaz@equipatelecom.com.br 55 41 5555-2345 / 55 41 9990-2345 Cliente Baixo Baixo Baixo

Financeiro Willian Machado Seguir procedimentos da empresa Uso adequado dos recursos financeiros 
disponibilizados wmachado@servtelecom.com.br 55 41 4444-3456 / 55 41 9991-9012 Prestadora de serviços Baixo Baixo Baixo

Logística Denison Monteiro Seguir procedimentos
Designação e uso adequado dos recursos

Problemas de logística sejam informados 
rapidamente
Assumir responsabilidades pelos recursos 
solicitados e seus resultados

dmonteiro@servtelecom.com.br 55 41 4444-4567 / 55 41 9991-0123 Prestadora de serviços Baixo Baixo Baixo

Contato
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4.2 Gerenciamento da comunicação em projetos 

A comunicação em projetos deve ser aplicada de tal forma que seja coerente com ao 
ambiente organizacional, bem como com as características do projeto executado, pois assim 
trará os resultados esperados de uma comunicação eficaz.  Em 1998 foi apresentado um trabalho 
por Thomas e colaboradores em que se identificou e se mediu variáveis críticas de comunicação 
em meio a projetos de engenharia, sendo:  

 Entrevistados 582 gerentes de projetos; 
 Em 72 projetos espalhados em 8 países; 
 Custos entre US$ 4 milhões a US$ 1,3 bilhão. 

Esta importante pesquisa demonstrou que a boa comunicação e projetos bem-sucedidos 
são interdependentes, mesmo que a comunicação seja a primeira etapa na resolução de 
problemas em um projeto, além de fornecer importantes informações para melhoria das 
comunicações em projetos Chaves (2010). 

O guia PMBoK 5ª edição traz em seu capitulo 10, processos que auxiliam no 
planejamento, gerenciamento e controle das comunicações, o qual temos uma visão geral 
representado pela figura 4 a seguir: 

 
Figura 4 - Visão geral do gerenciamento das comunicações do projeto - PMI 2013 (pg. 288) 
 
Como o foco é a identificação das partes interessadas e o plano de gerenciamento das 

comunicações no projeto de implantação de rádios enlaces para operadoras de telefonia móvel 
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no Paraná e Santa Catarina em empresa prestadora de serviços, identifica-se quais pontos da 
entrada, técnicas e saídas atendem esta realidade, lembra-se que os demais itens não 
apresentados, não eximem sua importância para uma comunicação eficaz em projetos 
semelhantes. 

Dentro de cada grupo, observa-se quais processos se aplicam, dando início através do 
planejamento do gerenciamento da comunicação, para determinar as necessidades de 
informação e comunicação das partes interessadas através dos seguintes processos: 

1. Entradas: 
a. Plano de gerenciamento do projeto; 

Para este item utiliza-se como base as informações descritas no capitulo 3 de como é o 
funcionamento do processo de implantação de rádios enlaces, uma vez que não há um plano de 
gerenciamento do projeto definido. 

b. Registros das partes interessadas; 
Este item é a saída da identificação das partes interessadas, sendo a tabela 2. 

c. Fatores ambientais da empresa 
Novamente os fatores ambientais da empresa são necessários para o desenvolvimento 

do processo aqui exposto e mais uma vez foca-se na comunicação e conforme descrito na 
ambientação do trabalho, serão analisados como é cultura da comunicação entre gerência, 
coordenação, equipe de instalação da empresa prestadora de serviços, cliente e agentes 
externos, como a operadora de telefonia móvel; 

d. Ativos de processos organizacionais 
Como para a identificação das partes interessadas, os ativos de processos 

organizacionais também não estão presentes para o desenvolvimento deste processo. 
 

2. Ferramentas e técnicas 
a. Analise de requisitos das comunicações; 

Como orienta o Guia PMBoK (PMI, 2013), a análise de requisitos das comunicações 
determina as necessidades de informações das partes interessadas do projeto, sendo assim em 
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um primeiro momento podemos analisar o número de canais, o qual pode ser utilizado como 
um indicador, através da formula apresentada abaixo: 

n(n – 1)/2 
Com o registro das partes interessadas da tabela 1, tem-se: 

10(10 – 1)/2 = 45 Canais 
Quanto mais partes interessadas são identificadas e inseridas no registro, maior será o 

número de canais de comunicação que deverão ser acompanhados, sendo assim outras 
ferramentas como organogramas, matrizes de responsabilidades, necessidades de informações 
entre outras, auxiliam no correto gerenciamento das comunicações, limitando comunicações 
entre partes interessadas que não tem participação ou necessidades de informação Chaves 
(FGV,2014). 

Como explicitado no capitulo 3 as informações necessárias para cada parte interessada 
são reportadas de diversas maneiras, sendo assim os requisitos das comunicações já estão 
definidos para este caso conforme figura 3, os quais serão inseridos no plano de comunicação 
proposto. 

 
b. Tecnologia de comunicações  

Cada projeto utiliza métodos de comunicação diferentes, variando de acordo com suas 
necessidades: 

“Uma equipe de projeto pode usar diversas técnicas, desde 
conversas rápidas a reuniões longas, ou desde simples 
documentos escritos a materiais extensos (por exemplo, 
cronogramas, bancos de dados e websites), que podem ser 
acessados online como métodos de comunicação. ” 
PMBoK (PMI, 2013) 
 

 Outros itens importantes como disponibilidade de tecnologia, assegurando que todos 
tenham acesso à tecnologia apresentada para as comunicações, facilidade de uso, a qual os 
participantes estejam habilitados ao uso, ambiente do projeto, em que os participantes tenham 
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conhecimento da utilização de outros idiomas, múltiplas localizações e horários, fatores 
ambientais que alteram a maneira da comunicação, sensibilidade e confidencialidade das 
informações, das quais todos os envolvidos devem ter conhecimento PMBoK (PMI, 2013).  

As tecnologias utilizadas na situação da empresa X serão reuniões rápidas com o cliente 
e equipes do projeto, e-mail e telefonemas para todas as partes interessadas, abaixo a figura 5 
apresenta as partes interessadas e suas respectivas interações de comunicação. 

Everton De Marchi
Gerente de projetos

Cliente

Marcus Laska
Coordenador

Prestadora de serviços

Luiz Feller
Engenharia de transmissão

Operadora

Técnicos
Prestadora de serviços

Denison Monteiro
Logística

Prestadora de serviços

Willian Machado
Financeiro

Prestadora de serviços

Diego Vaz
Acesso
Cliente

Maicon Vargas
Supervisor

Prestadora de serviços

Edgard Solinzues
Engenharia de infraestrutura

Operadora
Paulo Anízio

O&M
Operadora

Conexão indireta – E-mail ou SMS
Conexão direta – E-mail e Telefone  

Figura 5 - Diagrama da comunicação em implantação de rádios enlaces - Marco Antonio Laska 2016 
 

c. Modelos de comunicações 
Existem diversos modelos de comunicação, como o que já foi apresentado neste trabalho 

na figura 2, temos o Emissor e Receptor, separados por componentes que influenciam no correto 
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entendimento da mensagem, principalmente o ruído e canal de comunicação, quando estes são 
definidos corretamente para cada tipo de comunicação, os problemas com a comunicação 
diminuem, sendo assim há de se avaliar o meio em que serão repassadas as informações e seus 
respectivos interessados, porém ainda há muitos fatores que podem alterar o real significado 
das mensagens Chaves (FGV, 2010). 

 
d. Métodos de comunicação 

O Guia PMBoK 5ª edição apresenta vários métodos de comunicação e que de um modo 
geral podem ser classificados da seguinte forma:  

 Comunicação interativa. Entre duas ou mais partes que 
estão realizando uma troca de informações; 
 Comunicação ativa. Encaminhada para destinatários 
específicos que precisam receber as informações; 
 Comunicação passiva. Usada para volumes muito grandes 
de informações ou para públicos muito grandes, ela requer que 
os destinatários acessem o conteúdo da comunicação a seu 
próprio critério. 
PMBoK (PMI, 2013) 
 

Para a realidade aqui apresentada o que mais se adequa é a comunicação interativa e 
ativa, uma vez que há momentos que devesse discutir tópicos específicos por telefone, como 
problemas e dúvidas com relação a cada atividade entre coordenador da empresa X e cliente, 
como também distribuir informações para partes interessadas especificas do projeto, como as 
fotos de problemas encontrados como falta de disjuntores e espaços nas torres, mantendo assim 
em cópia demais interessados da operadora entre outros. 

 
e. Reuniões 

Para o correto planejamento das comunicações se faz necessária as reuniões com as 
equipes do projeto para assim definir a maneira mais apropriada para atender as partes 
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interessadas, gerando assim mais assertividade no envio das informações, tais reuniões podem 
ser feitas de maneira informal ou formal dependendo do grau de complexidade das partes 
interessadas relacionadas para definição dos métodos de comunicação PMBoK (PMI, 2013). 

Para o caso aqui apresentado uma reunião formal com as partes interessadas da empresa 
X prestadora de serviços formalmente solicitada trará diversas informações referentes as demais 
partes interessadas, sendo que a maior parte destas informações passam entre o coordenador e 
o supervisor da empresa prestadora de serviços, pois conforme a figura 5, são os que mais 
concentram o fluxo de informações.  

 
3. Saídas 

a. Plano de gerenciamento das comunicações 
Com as ferramentas e técnicas aplicadas, é possível criar, como foi proposto no objetivo deste 
trabalho um plano de gerenciamento da comunicação direcionado ao projeto de implantação de 
rádio enlace para operadoras de telefonia móvel no Paraná e Santa Catarina em empresa X 
prestadora de serviços, conforme tabela 3:
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Tabela 3 - Eventos de comunicação adaptado - Chaves 2010 (pg. 143) 

Partes 
interessadas Participantes Posição

Gerente de projetos Everton De Marchi emarchi@equipatelecom.com.br 55 41 5555-1234 / 55 41 9990-1234 Cliente

Coordenador Marcus Laska mlaska@servtelecom.com.br 55 41 4444-1234 / 55 41 9991-1234 Prestadora de serviços

Supervisor Maicon Vargas mvargas@servtelecom.com.br 55 41 4444-2345 / 55 41 9991-2345 Prestadora de serviços

Técnico

Pablo Rosin
Elvis Costa

Thiago Dutra
Marlon Ferreira
Vinicius Maciel
Amilton Pereira

prosin@servtelecom.com.br
ecosta@servtelecom.com.br
tdutra@servtelecom.com.br

mferreira@servtelecom.com.br
vmaciel@servtelecom.com.br
apereira@servtelecom.com.br

55 41 9991-3456
55 41 9991-4567
55 41 9991-5678
55 41 9991-6789
55 41 9991-7890
55 41 9991-8901

Prestadora de serviços

O&M Paulo Anízio panizio@operatelecom.com.br 55 41 3333-1234 / 9992-1234 Operadora de telefonia móvel

Engenharia de 
transmissão Luiz Feller lfeller@operatelecom.com.br 55 41 3333-2345 / 9992-2345 Operadora de telefonia móvel

Engenharia de 
infraestrutura Edgard Solinzues csolinzues@operatelecom.com.br 55 41 3333-3456 / 9992-3456 Operadora de telefonia móvel

Acesso Diego Vaz dvaz@equipatelecom.com.br 55 41 5555-2345 / 55 41 9990-2345 Cliente

Financeiro Willian Machado wmachado@servtelecom.com.br 55 41 4444-3456 / 55 41 9991-9012 Prestadora de serviços

Logística Denison Monteiro dmonteiro@servtelecom.com.br 55 41 4444-4567 / 55 41 9991-0123 Prestadora de serviços

Contato
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Tabela 4 continuação - Eventos de comunicação adaptado - Chaves 2010 (pg. 143) 

Requisitos Tecnologia de comunicação Frequência Responsável por comunicar Demais interessados

1. Cronogramas
2. Problemas impeditivos de instalação de qualquer 

natureza
3. Reports de inicio e conclusão

4. Divergências de projeto

1. E-mail
2. Telefonema imediato e e-mail formal

3. Email
4. Telefonema imediato e e-mail formal

1. Diário
2. Sempre que Houver

3. Diário
4. Sempre que houver

1. Marcus Laska
2. Marcus Laska
3. Marcus Laska
4. Marcus Laska

1. Maicon Vargas, Luiz Feller
2. Maicon Vargas, Luiz Feller
3. Maicon Vargas, Luiz Feller
4. Maicon Vargas, Luiz Feller

1. Problemas impeditivos de instalação de qualquer 
natureza

2. Problema de acesso fisico ou do sistema da operadora
3. Falta de material

4. Reports de inicio e conclusão
5. Problemas logisitcos

6. Divergências de projeto

1. Telefonema imediato
2. Telefonema Imediato
3. Telefonema e e-mail

4. Telefonema
5. E-mail

6. Telefonema e e-mail

1. Sempre que Houver
2. Sempre que Houver
3. Sempre que Houver

4. diário
5. Sempre que Houver
6. Sempre que Houver

1. Técnicos
2. Técnicos
3. Técnicos
4. Técnicos
5. Técnicos
6. Técnicos

3. Maicon Vargas, Everton De 
Marchi

5. Maicon Vargas
6. Maicon Vargas, Everton De 

Marchi

1. Problemas com equipe
2. Divergencias financeiras com cliente

3. Condiçoes para trabalho
4. Erros de execução

5. Reports de cobranças

1. presencial e e-mail
2. e-mail
3. email
4. email
5. email

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver

3. Semanal
4. Sempre que houver

5. Semanal

1. Marcus Laska
2. Marcus Laska
3. Marcus Laska
4. Marcus Laska

5. Marcus Laska, Willian 
Machado

1. Autorização de execução
2. Liberações de acesso
3. Alterações de Projeto

4. Programação de material
5. Programação de instalação

6. Programações de verba para execução

1. E-mail
2. E-mail

3. Telefonema e e-mail
4. E-mail
5. E-mail
6. E-mail

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver
3. Sempre que houver
4. Sempre que houver
5. Sempre que houver
6. Sempre que houver

1. Marcus Laska
2. Diego Vaz

3. Marcus Laska
4. Denison Monteiro

5. Marcus Laska
6. William Machado

1. Maicon Vargas, Diego Vaz, 
Denison Monteiro, Willian Machado
2. Maicon Vargas, Marcus Laska

3. Maicon Vargas
4. Marcus Laska, Maicon Vargas

5. Diego Vaz, Maicon Vargas, 
Denison Monteiro, Willian Machado
6. Marcus Laska, Maicon Vargas

1. reports de inicio e término de instalações Hot Swap
2. Problemas de migração de equipamentos

1. SMS
2. E-mail

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver

1. Técnicos
2. Técnicos

1. Marcus Laska, Everton De 
Marchi

2. Marcus Laska, Everton De 
Marchi

1. Problemas impeditivos de instalação de qualquer 
natureza

2. Reports de inicio e conclusão
3. Divergências de projeto

4. Alterações de cronogramas

1. E-mail
2. E-mail
3. E-mail
4. E-mail

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver
3. Sempre que houver
4. Sempre que houver

1. Marcus Laska
2. Marcus Laska
3. Marcus Laska
4. Marcus Laska

1. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

2. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

3. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

4. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

1. Alterações de cronogramas
2. Problemas impeditivos de instalação relaciodados a 

infraestrutura
3. Divergências de projeto relacionados a infraestrutura

1. E-mail
2. E-mail
3. E-mail

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver
3. Sempre que houver

1. Marcus Laska
2. Marcus Laska
3. Marcus Laska

1. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

2. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

3. Everton De Marchi, Maicon 
Vargas

1. Problema de acesso fisico ou do sistema da operadora 1. E-mail 1. Sempre que houver 1. Marcus Laska 1. Marcus Laska, Everton De 
Marchi, Maicon Vargas

1. Solicitações de verbas para execução
2. Liberações de pagamentos do cliente

3. Cobranças de itens adicionais ao Cliente
1. E-mail
2. E-mail
3. E-mail

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver
3. Sempre que houver

1. Marcus Laska
2. Marcus Laska
3. Marcus Laska

1. Maicon Vargas
2. Maicon Vargas
3. Maicon Vargas

1. Solicitações de materiais, equipamentos e veiculos
2. Reports de situações fisicas de acesso as estações

1.  E-mail
2. Telefonema e e-mail

1. Sempre que houver
2. Sempre que houver

1. Marcus Laska
2. Técnicos

1. Maicon Vargas
2. Marcus Laska, Maicon Vargas
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4.3 Reunião Diária ou Daily Meeting 

Após a apresentação do plano de gerenciamento da comunicação observa-se que muitas 
informações dependem ou ocorrem conforme os acionamentos das atividades ou problemas na 
execução das atividades, assim temos ferramentas de acompanhamento como Reunião diária 
do framework Scrum, que podem auxiliar no correto gerenciamento das informações variáveis 
do projeto, uma vez que as informações devem ser ágeis para assim reduzir impactos ou para 
acelerar processos de cobranças conforme apresentado ao fim do capitulo 3, na sequencia 
apresenta-se a Equipe e seus papeis e o evento Reunião Diária: 

 
1. Equipe e seus papeis 

a. Product Owner ou Dono do Produto 
O Dono do Produto, é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da 

equipe, o qual é uma pessoa e não um comitê. O Dono do produto pode representar o desejo de 
um comitê, mas aqueles que quiserem uma alteração nas prioridades dos itens devem convencer 
o Dono do produto Schwaber (Scrum.org 2011). 

Para a realidade da empresa X pode-se considerar como Dono do Produto o coordenador 
das atividades do projeto de implantação de rádios enlaces, uma vez que o mesmo é o 
responsável por atender o Cliente fornecedor dos equipamentos, executando as instalações 
conforme o escopo, entregando as atividades da melhor maneira possível e que interage 
diretamente com todas as partes interessadas do projeto.  
 

b. Time de Desenvolvimento 
A Equipe de Desenvolvimento é composta por profissionais que realizam o trabalho de 

entregar partes ou todo o produto. As Equipes são estruturadas e autorizadas pela organização 
para organizar e gerenciar seu próprio trabalho Schwaber (Scrum.org 2011). 

Com isso pode-se relacionar a Equipe de Desenvolvimento Scrum com a logística, 
financeiro e os técnicos de campo da empresa X, pois têm a responsabilidade de gerenciar e 
organizar suas atividades. 
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c. Scrum Master 
Como afirma Schwaber:  

“ O Scrum Master é responsável por garantir que o Scrum seja 
entendido e aplicado. O Scrum Master faz isso para garantir 
que o Time Scrum adere à teoria, práticas e regras do Scrum. 
O Scrum Master é um servo-líder para o Time Scrum. O 
Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a 
entender quais as suas interações com o Time Scrum são úteis 
e quais não são. O Scrum Master ajuda todos a mudarem estas 
interações para maximizar o valor criado pelo Time Scrum. ” 
Schwaber (Scrum.org 2011). 
 

Assim, pode-se relacionar o Scrum Master ao supervisor da empresa X, sendo ele, o 
responsável por fazer que todos os participantes da empresa X sigam as normativas internas, 
direcione suas funções e supervisione a qualidade de entrega dos produtos. 

 
2. Eventos 

a. Reunião Diária 
A Reunião Diária do Scrum é um evento limitado a 15 minutos, para que a Equipe de 

Desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano para as próximas 24 horas, 
esta reunião é feita para verificar o trabalho desde a reunião anterior, e o que deverá ser 
acompanhado até a próxima reunião. A Reunião Diária é feita sempre no mesmo horário e local 
e não pode ser cancelada mesmo que falte algum integrante Schwaber (Scrum.org 2011). 
Durante a reunião cada integrante da equipe esclarece:  

  
 O que foi completado desde a última reunião?  
 O que será feito até a próxima reunião?  
 Quais os obstáculos que estão no caminho?  
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Sendo assim temos uma ferramenta para o acompanhamento diário das atividades, 
porém adaptando-se ao projeto de implantação de rádios enlaces na empresa X com as seguintes 
regras: 

 
 Reuniões diárias de até 10 minutos para cada atividade; 
 Product Owner é o coordenador da empresa X; 
 O Scrum Master é o Supervisor da empresa X; 
 A Equipe de Desenvolvimento é os técnicos, logística e financeiro da empresa 

X. 
 

A Reunião Diária será executada várias vezes, pois cada instalação de radio enlace é 
uma atividade independente da outra, ou seja, com um técnico por vez e demais componentes 
da equipe, sendo via telefone com o técnico, sendo assim pode haver no caso da empresa X, até 
seis reuniões diárias, uma vez que tem-se seis técnicos. 

Os esclarecimentos serão subdivididos em três etapas, a serem utilizadas conforme o 
progresso de cada atividade, sendo: 

 
1. Atividades novas: 

a. Qual operadora é a detentora da estação? 
b. Qual o tipo de acesso da estação (morro, asfalto, estrada de chão)? 
c. Previsão de entrega dos equipamentos? 
d. Os equipamentos foram recebidos? 
e. Faltou algum tipo de material ou equipamento? Se sim é impeditivo? 
f. Alguma circunstância impeditiva para a execução da atividade (projeto, 

infraestrutura ou transmissão)? 
g. Algo fora do escopo para cobranças adicionais ao cliente? 
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2. Atividades em andamento: 
a. Alguma circunstância impeditiva para a execução da atividade? 
b. Qual a previsão de termino da atividade? 
c. Alguma necessidade especifica da atividade para não deixar pendências? 
d. O problema relacionado na reunião anterior foi solucionado? 

 
3. Atividades em conclusão: 

a. A atividade será concluída hoje? 
b. Há pendências? 
c. O problema relacionado na reunião anterior foi solucionado? 

 
Conforme as respostas de cada atividade, são emitidas as comunicações necessárias 

dentre cada parte interessada conforme o plano de gerenciamento da comunicação apresentado 
na tabela 3 e 4, com isso deixando todos os interessados da empresa X cientes das atividades 
em um mesmo momento, além de reunir detalhes das atividades, para assim divulgar a todas as 
partes interessadas do projeto logo após o fim de cada reunião. 
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5. CONCLUSÃO 
A aplicação de metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos em um 

ambiente desprovido de tais recursos, mostrou que conhecendo e utilizando suas orientações, 
podem trazer à tona e manter destacadas informações que em muitos momentos podem ser 
esquecidas ou ignoradas, sendo assim ao relacionar os pontos relevantes do Guia PMBoK e o 
framework Scrum ao tema e propor a aplicação dos mesmos às especificidades do projeto de 
implantação de rádios enlaces no Paraná e Santa Catarina em uma empresa X prestadora de 
serviços em telecomunicações que pouco se utiliza de metodologias de gerenciamento em 
projetos, conclui-se que pode ajudar na organização da identificação de suas partes interessadas, 
planejamento da sua comunicação e agilidade no acompanhamento de atividades, uma vez que 
se destacam os requisitos de suas partes interessadas externas e internas e direcionam as 
responsabilidades da comunicação de cada parte interessada interna, podendo assim tornar a 
troca de informações mais confiável e assertiva. Se pode destacar também que, sob a orientação 
de diferentes guias de gerenciamento em projetos, se tem a facilidade de adaptar a gestão em 
projetos até aos que pouco a utilizam, como é o caso aqui apresentado. 
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6. DESDOBRAMENTOS FUTUROS 
Possíveis desdobramentos para este trabalho são a aplicação do mesmo, acrescentando 

o gerenciamento e controle da comunicação, como também a comparação de resultados obtidos, 
desenvolvimento de métodos de armazenamento de lições aprendidas para empresas 
prestadoras de serviços em telecomunicações. 
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