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Resumo 

O objetivo deste trabalho é propor um plano de gerenciamento da comunicação para projetos 

de desenvolvimento de softwares, a fim de minimizar os impactos no prazo de entrega, 

motivo pelo qual os gestores e equipes de projetos são cobrados diariamente. São abordados 

as teorias e conceitos envolvendo comunicação, partes interessadas, boas práticas no 

gerenciamento de projetos, explorando o gerenciamento da comunicação e também o seu 

relacionamento e dependência das partes interessadas. Um dos principais objetivos para a 

utilização de práticas, conhecimentos e ferramentas de gerenciamento de projetos é para 

realizar a estimativa e saber o prazo de finalização do projeto e se este prazo está de acordo 

com as expectativas das partes interessadas. Os projetos de desenvolvimento de softwares 

possuem alguns conceitos e particularidades, que são mencionados neste trabalho. Atualmente 

é comum a utilização dos modelos ágeis para desenvolvimento de softwares, neste trabalho 

foi sugerido o SCRUM, possuindo algumas boas práticas para a comunicação em projetos. 

Este trabalho não foi desenvolvido para uma empresa específica e sim como referência para 

várias empresas com projetos e equipes de desenvolvimento de softwares, pois o autor 

acredita que os problemas de comunicação relacionados a prazos são problemas que os 

gestores e equipes de projetos encontram diariamente em suas empresas e projetos, mesmo 

com culturas organizacionais distintas, e que um plano de gerenciamento da comunicação 

utilizando boas práticas do Guia PMBOK e modelos ágeis podem ajudar a encerrar os 

projetos no prazo. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento da Comunicação. Plano de Comunicação. Prazo. 

Modelos Ágeis. 

    



 

 

 

Abstract 

The objective of this work is to propose a management plan of the communication for 

software development projects, in order to minimize the impact on the delivery limit, for 

which reason the managers and project teams are collected daily. Are discussed theories and 

concepts involving communication, interested parties, good practice in the management of 

projects, exploring the management of communication and also their relationship and 

dependence of interested parties. One of the main objectives for the use of practices, 

knowledge and project management tools is to estimate and know the TERM project finishing 

and if this term is in accordance with the expectations of the parties concerned. The software 

development projects have some concepts and peculiarities, who are mentioned in this work. 

Currently it is common to use the templates agile for software development, in this work it 

was suggested the scrum, possessing some good practices for communication in projects. This 

work was not designed for a specific company and yes as reference for various companies 

with projects and software development teams, because the author believes that the 

communication problems related to deadlines are problems that managers and project teams 

are daily in their companies and projects, even with different organizational cultures, and that 

a management plan of the communication using good practices of the Guide PMBOK and 

agile models can help to terminate projects on time. 

 

 Key Words: Management of the Communication. The Communication Plan. Term. 

Agile Models. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os atrasos em projetos de desenvolvimento de softwares são cada vez mais comuns e 

os motivos para isso acabam sendo negligenciado pelos gestores, comumente são 

aceitos sem muitos questionamentos, mas os prejuízos e as insatisfações das partes 

interessadas são claras. 

Alguns relatórios e pesquisas realizadas em todo o mundo (Sauer & Cuthbertson, 

2003; Standish Group, 2009; Chapters do Project Management Institute[PMI], 2011) 

informam que o não cumprimento dos prazos dos projetos de TI continua sendo o 

principal, ou um dos principais, problemas nesses projetos. 

A investigação dos problemas nos atrasos nos projetos de desenvolvimento de 

softwares pode ser abordada por diferentes perspectivas: mudanças constantes de 

escopo, comunicação inadequada com as partes interessadas, planejamento 

inadequado, etc. Nesta pesquisa será abordado o gerenciamento da comunicação e das 

partes interessadas, propondo um plano de gerenciamento das comunicações para 

minimizar os impactos no prazo de encerramento do projeto. 

Na quinta edição do Guia PMBOK foi incluído o gerenciamento das partes 

interessadas, com isso os estudos dos atrasos nos projetos de desenvolvimento de 

softwares serem motivados pela gestão ineficaz da comunicação com as partes 

interessadas ainda são pouco abordado pelo meio acadêmico. Esse assunto também 

desperta o interesse deste pesquisador devido a sua experiência e também os 

problemas que o mesmo enfrenta frequentemente na empresa em que trabalha, devido 

a estes motivos optou-se por investigar esse assunto. 

 

1.1.  PROBLEMATIZAÇÃO 

Falhas no gerenciamento das comunicações podem resultar e impactar negativamente 

no cronograma do projeto. 

 Seguindo essa abordagem podemos definir o seguinte problema para ser pesquisado: 

Como a falta de comunicação ou a comunicação inadequada com as partes 

interessadas pode impactar no prazo de entrega dos projetos de desenvolvimento de 

softwares? 
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1.2. HIPÓTESE 

Por meio de leituras e conversas sobre o tema em questão e também da observação 

prática do pesquisador, como gerente de desenvolvimento de softwares, pôde-se 

elencar algumas suposições e hipóteses para a pesquisa. Tais suposições serviram de 

base para a elaboração desta pesquisa, essas suposições são: 

a) A falta de comunicação com alguma parte interessada pode impactar ou afetar o prazo 

de entrega do projeto; 

b) A comunicação realizada no momento inoportuno pode impactar ou afetar o prazo de 

entrega do projeto; 

c) A comunicação ineficiente ou a falta de um plano de comunicação adequado pode 

impactar ou afetar o prazo de entrega do projeto. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral  

Propor um plano de gerenciamento da comunicação para projetos de desenvolvimento 

de softwares. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Descrever o processo de gerenciamento da comunicação e das partes interessadas; 

b) Descrever o projeto de desenvolvimento de sistemas de informações; 

c) Esboçar o plano de gerenciamento da comunicação. 

 

1.4. RELEVÂNCIA 

Nas últimas décadas os projetos de TI e desenvolvimento de softwares tem sido 

sinônimo de falhas, o que acaba denegrindo sua reputação entre a maioria dos 

usuários (Al-Ahmad et al.,2009, Sauer &Cuthbertson, 2003). 
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Pesquisas indicam que mais da metade dos projetos de TI ultrapassam seus prazos e 

orçamentos (Al-Ahmad et al.,2009). 

O problema que aparece constantemente no topo das pesquisas é relacionado ao 

prazo, conforme demonstra a Tabela 1.  

 

TABELA 1: PESQUISA DE FALHAR NO PRAZO EM PROJETOS D E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Porcentagem de falhas no prazo Posição na pesquisa Posição na pesquisa 

23% dos projetos estouram o prazo  

 

1º colocado na pesquisa da Universidade de Oxford 
(Sauer & Cuthbertson, 2003) 

63% não terminam no prazo 
1º colocado na pesquisa do Chaos Report (Standish 
Group, 2009, citado por Gresse Von Wangenheim, 
2009, p. 1) 

53% não cumpriram o prazo 

3º colocado na pesquisa dos Escritórios Brasileiros do 
Project Management Institute (Chapters do PMI, 2011) 
e 1º colocado na mesma pesquisa, realizada em 2010 
(Chapters Brasileiros do Project Management Institute 
[PMI], 2010) 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

  

1.5. JUSTIFICATIVA 

Segundo Nolan (1987), do ponto de vista prático, a identificação das partes 

interessadas, que tenham implicações com o projeto, deve ser estabelecida por um 

processo constituído das três etapas descritas a seguir: 

a) Identificação de todas as partes interessadas; 

b) Avaliação da influência das partes interessadas; 

c) Determinação dos interesses das partes interessadas. 

As falhas de identificação das partes interessadas podem trazer sérias consequências 

em vários tipos de projetos, não somente em projetos de desenvolvimento de 

softwares, objeto de estudo da pesquisa em questão, mas também em projetos de 

grande porte, como da construção do metrô de Los Angeles, apresentado por Dawson 

(1997).  

Segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, 

Margareth Fabiola dos Santos Carneiro (2010, p. 44 e 45), 
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Um afundamento de 15 centímetros numa extensão de pouco mais de 60 

metros foi divulgado pela imprensa como uma catástrofe, alegando-se que o projeto 

fugira do controle. A repercussão na opinião pública e na classe política, além das 

consequências administrativas, trouxe necessidade de grande plano de comunicação 

com a sociedade para “revender” o projeto em termos dos seus benefícios, de forma 

a combater a ampla campanha negativa que se criara contra ele. Além dos custos da 

campanha, vários prejuízos adicionais foram sentidos em termos de atrasos e 

problemas de credibilidade com o pessoal da construção do empreendimento. 

Uma atenção prévia com as partes interessadas secundárias (público, políticos 

e mídia), que poderiam ter sido preparadas para suportar o projeto em circunstancias 

de problemas inesperados, teria evitado a maior parte das consequências sentidas 

quando o imprevisto ocorreu. 

Quando a gestão das partes interessadas é desprezada ou não é dada a devida 

importância a ela, problemas não inesperados podem ocorrer, o que pode contribuir 

para o fracasso, insucesso, aumento de custos e prazo do projeto. De acordo com 

Jergeas (2000), os seguintes problemas podem ocorrer quando as partes interessadas 

não são gerenciadas: 

• Partes interessadas insatisfeitas com o resultado do projeto; 

• Interrupções no projetos que acabam afetando o orçamento e o prazo final do 

projeto; 

• Endosso ou apoio insuficiente para o projeto, até mesmo para iniciá-lo; 

• Problemas que podem impactar o relacionamento entre a equipe do projeto, o 

que pode prejudicar o trabalho em conjunto em projetos futuros. 

Os gerentes de projeto da área de TI devem atentar-se em não esquecer nenhum grupo 

ou pessoa que aparentemente não possui importância num momento do projeto, pois 

eles podem tornar-se importantes no futuro. “A não identificação de uma parte 

interessada pode estender o cronograma e aumentar substancialmente os custos” 

(PMI, 2008, p.24). 

Devido ao conteúdo expostos nos parágrafos acima, é de suma importância a pesquisa 

e aprofundamento no assunto em questão, podendo trazer benefícios e conhecimento 

para o autor desta pesquisa assim como outros membros da sociedade. 

Ouvimos muito no meio acadêmico e profissional, pessoas justificando os atrasos em 

projetos de desenvolvimento de softwares com as mudanças de escopo durante o 
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processo de execução do projeto, porém acabam esquecendo ou negligenciando que 

as origens das mudanças de escopo estão nas partes interessadas e que para o sucesso 

do projeto devemos atender as expectativas dos mesmos. 

A identificação das partes interessadas é de suma importância para o gerenciamento 

de comunicação em projetos, sem este processo não será possível elaborar um plano 

de comunicação eficiente, ou seja, que atenda e englobe todos os envolvidos no 

projeto. 

1.6.  METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho e atingir os seus objetivos, será realizado uma 

pesquisa exploratória, abordando as áreas de gerenciamento da comunicação em 

projetos, gerenciamento das partes interessadas e também de desenvolvimento de 

softwares, com levantamento bibliográfico para construção do referencial teórico.  

1.7.  ESTRUTURA TEXTUAL 

A estrutura deste projeto está organizada da seguinte maneira:  

1. Introdução: Neste capítulo é apresentado o contexto geral do problema. 

1.1. Problematização: Nesta seção é apresentado o contexto geral do problema 

de uma maneira mais específica. 

1.2. Hipóteses: Nesta seção são descritas as afirmações que podem ser testadas 

na investigação que o autor deste trabalho está realizando. 

1.3. Objetivos: 

1.4. 1.3.1 Objetivos Gerais: Nesta seção é descrito o objetivo geral que o autor 

desta pesquisa quer alcançar. 

1.3.2 Objetivos Específicos: Nesta seção é descrito especificamente o que o autor 

desta pesquisa quer alcançar e os dados que ele quer obter. 

1.4. Relevância: Nesta seção o autor descreve qual é a importância desta pesquisa e sua 

originalidade em termos de conteúdo e também o relacionamento com a área de gestão de 

projetos. 



15 

 

 

1.5. Justificativa: Nesta seção o autor mostra o motivo pelo qual foi escolhido este tema, área 

de pesquisa e sua importância para a área de gestão de projetos. 

1.1. Metodologia: Neste capítulo é informado qual será a metodologia de pesquisa 

utilizada pelo autor para este trabalho. 

1.2. Estrutura Textual: Neste capítulo é descrito como o trabalho está organizado, a 

relação de todos os capítulos, seções, subseções e o que cada parte possui. 

2. O processo de gerenciamento da comunicação e das partes interessadas. 

3. O projeto de desenvolvimento de softwares. 

4. O plano de gerenciamento da comunicação. 

5. Conclusões. 

6. Referências: Neste capítulo são informados os autores. 

7. Glossário: Neste capítulo é descrito as palavras utilizadas pelo autor e os seus 

significados. 

 

2. O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO E DAS PA RTES 

INTERESSADAS. 

2.1. COMUNICAÇÃO 

Comunicação é o processo de transmitir informações entre várias pessoas. Segundo 

Chiavenatto (2000, p.142), “comunicação é a troca de informações entre pessoas. 

Significa tornar comum uma informação ou mensagem”. 

Em gerenciamento de projetos a comunicação é essencial para o cumprimento das 

metas. Segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin 

Pech, Margareth Fabiola dos Santos Carneiro (p.17), “projetos são realizados por 

pessoas, que se valem da comunicação para compreender como devem realizar tarefas 

e cumprir os objetivos estabelecidos por esses projetos.” 

A compreensão e o domínio da comunicação é fundamental para o gerenciamento de 

projetos. Para o Guia PMBOK (PMI, 20013, p.2051), “a maioria das habilidades de 

comunicação é comum para o gerenciamento geral e gerenciamento do projeto”. 
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2.2. PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 

Conforme Mendes (1999, p34), “a comunicação significa tornar comum, trocar informações, 

partilhar ideias, sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, atos, 

palavras, figuras, imagens, símbolos etc.”. 

O processo de comunicação pode ser descrito da seguinte forma: 

a) O emissor é o componente que emite uma mensagem para o receptor, utilizando um 

codificador para codificar o significado ou a ideia que pretende transmitir na 

mensagem. 

b) O canal é a maneira utilizada para que a mensagem seja enviada ao receptor. 

c) O receptor é o destinatário da mensagem, que recebe a informação e a interpreta.  

   No processo de comunicação a mensagem é descodificada, com o 

objetivo de que o receptor compreenda a mensagem enviada à ele, após isso o receptor 

confirma a mensagem recebida. Segundo Gil (1994, p.33): 

“Uma pessoa (emissor) tem uma ideia (significado) que pretende comunicar. 
Para tanto se vale de seu mecanismo vocal (codificador), que expressa sua 
mensagem em palavras. Essa mensagem, veiculada pelo ar (canal) é 
interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), após sua decifração 
por seu mecanismo auditivo (descodificador). O receptor, após constatar que 
entendeu a mensagem (compreensão), esclarece a fonte acerca de seu 
entendimento (regulamentação).” 
 

Isto posto, pode-se dizer que a comunicação é eficiente quando o entendimento e 

compreensão do receptor é o mesmo que o pretendido pelo emissor. Caso o entendimento do 

receptor seja divergente do emissor pode ter como consequência o ruído de comunicação. 

Para evitar o ruído de comunicação o emissor pode solicitar uma confirmação do 

entendimento do receptor, utilizando, até mesmo, um canal de comunicação diferente do que 

o utilizado na mensagem original. 

A figura 1, logo abaixo, demonstra como funciona o processo de comunicação, o qual o 

emissor transmite a mensagem, utilizando algum canal de comunicação, o receptor recebe a 

mensagem, decodifica e retorna o entendimento da mensagem ao emissor. 
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Figura 1 – Processo de Comunicação 

2.3. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Para realizar a comunicação são utilizados vários tipos de canais, sendo que cada um deles 

possuem vantagens e desvantagens. Dentre os canais de comunicação utilizados, podem ser 

citados os digitais, eletrônicos, escritos e orais. 

A comunicação digital e eletrônica permite a transmissão de um grande volume de dados e 

informações, possuindo como vantagens a velocidades e precisão. Como exemplos de 

comunicação digital, atualmente, são utilizados correio eletrônico, telefonia, mensagens de 

texto dentre outros. 

A comunicação escrita é utilizada em livros, manuais e qualquer texto impresso, sendo 

revisada antes da publicação. A desvantagem desse tipo de comunicação é a falta de controle 

de quem recebeu e como o receptor entendeu a mensagem. 

A comunicação oral é utilizada em conversas face a face, reuniões, telefonema ou durante 

uma apresentação. A vantagem é que a interação permite o retorno imediato do entendimento, 

assim como possibilidade de debater e troca de ideias. A desvantagem é que, geralmente, não 

existe controle do que foi discutido, para isso é utilizado a comunicação escrita, como 

complemento, como exemplo documentação através de atas. 

2.4. MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO 

Para evitar distorções e problemas de comunicação nas empresas, é utilizado um 

organograma, assim ficará mais clara e precisa. 
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Na comunicação vertical as trocas de informações são realizadas entre os superiores e 

subordinados, comunicando instruções ou ordens, podendo ser descendentes, quando é entre 

gestores e subordinados. 

A comunicação horizontal refere-se à comunicação entre os diversos setores e departamentos 

dentro de uma organização ou entre pessoas com o mesmo nível hierárquico. 

2.5. BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO 

Segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, Margareth 

Fabiola dos Santos Carneiro (p.23), “barreiras são elementos que interferem e distorcem o 

processo de comunicação, dificultando ou impedindo o correto entendimento entre o emissor 

e o receptor.”. 

As diversas barreiras de comunicação são: conhecimento, comportamentais, organizacionais 

ou técnicas. 

Barreira de conhecimento acontece quando o emissor e o receptor não tem o mesmo nível de 

conhecimento, utilizando, por exemplo, termos desconhecidos. Este tipo de barreira, ocorre 

principalmente na comunicação de gestores, que não são técnicos, com a equipe técnica. 

As barreiras comportamentais são geradas quando ocorre desconfiança entre os envolvidos, 

atitudes preconceituosas, desinteresse e falta de interesse no assunto.  

Barreira organizacional ou técnicas ocorre quando a estrutura organizacional da empresa é 

muito burocrática, com excesso de regras e padrões de procedimentos ou uma cultura 

organizacional que desestimule o processo de comunicação. 

2.6. O GUIA PMBOK 

O Guia PMBOK é um guia de conhecimentos e boas práticas em gerenciamento de projetos 

desenvolvimento pelo Project Management Institute (PMI), que é utilizado por muitas 

empresas de diversas áreas de atuação no mundo inteiro, muitas delas adotando como padrão 

para a gerência de projetos.  

O Guia PMBOK está em sua quinta edição e segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013,p.2), “boa 

prática significa que existe um consenso geral de que a aplicação do conhecimento, 
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habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de muitos projetos”. 

Boa prática significa que a equipe de gerenciamento de projeto é responsável por determinar o 

que é mais apropriado para cada projeto, não significando que todas as ferramentas e técnicas 

devam ser utilizadas em todos os projetos. 

O Guia PMBOK também tem o objetivo de fornecer um vocabulário comum para a profissão 

de gerenciamento de projetos, sendo um elemento importante para a profissão. 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013,p.3), “projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado único”. Devido à natureza temporária do projeto, 

ele tem um início e término definido, sendo que o término é alcançado quando os objetivos 

são atingidos ou quando é finalizado porque os objetivos não serão atingidos.  

Cada projeto, seja ele de qualquer natureza, terá como entrega um serviço, produto ou 

resultado único, sendo este resultado tangível ou intangível. 

O Guia PMBOK (PMI,2013), possui 47 processos, divididos em 5 grupos de processos em 10 

áreas de conhecimento. O gerenciamento de projetos é feito com a utilização e integração dos 

47 processos, agrupados logicamente em 5 grupos de processos. Segundo o Guia PMBOK 

(PMI,2013,p.5), “gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos”. 

2.7. GRUPOS DE PROCESSOS DO GUIA PMBOK 

Os cinco grupos de processos do Guia PMBOK (PMI, 2013) são: Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. 

O grupo de iniciação tem como objetivo definir e autorizar o projeto ou fase de projeto. 

O grupo de planejamento define e detalha os objetivos, assim como realiza o planejamento 

das ações necessárias para atingir os objetivos e escopo do projeto. 

O grupo de execução realiza a integração dos recursos necessários para executar o plano de 

gerenciamento do projeto. 

O grupo de monitoramento e controle, monitora constantemente o progresso da execução do 

projeto, realização as medições, a fim de identificar possíveis variações em relação ao plano 
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de gerenciamento do projeto, desta forma ações corretivas podem ser tomadas quando 

necessário. 

O grupo de encerramento tem como objetivo formalizar a aceitação do produto gerado pelo 

projeto conduzindo o projeto ou fase do projeto para um final organizado. Conforme a figura 

2, representada abaixo, os grupos dos processos se interagem conforme o andamento da fase 

ou do projeto. 

 

Figura 2– Grupo de Processos e Interação no Projeto. Fonte – Guia PMBOK 

(PMI, 2013, p.419) 

 

 

2.8. ÁREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 

O Guia PMBOK (PMI, 2013), descreve os 47 processos nas 10 áreas de conhecimento, sendo 

eles: Integração, Escopo, Tempo, Custo, Risco, Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicações, Aquisições e Partes Interessadas. 

Cada área de conhecimento será apresentada resumidamente a seguir, apresentando quais os 

processos relacionados para cada grupo de processos. 

• Integração: Combinar, Identificar, definir, unificar e coordenar os 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. 
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o Iniciação: desenvolver o termo de abertura do projeto; 

o Planejamento: desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

o Execução: orientar e gerenciar o trabalho do projeto; 

o Monitoramento e Controle: monitorar e controlar o trabalho do 

projeto e realizar o controle integrado de mudanças; 

o Encerramento: Encerrar o projeto ou a fase. 

• Escopo: Verificar se o projeto possui todo o trabalho necessário, para que 

seja concluído atingindo os objetivos. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento do escopo, coletar 

requisitos, definir o escopo e criar a estrutura analítica do projeto; 

o Monitoramento e controle: validar o escopo e controlar o escopo; 

• Tempo: Processos necessários para realizar o término do projeto dentro 

do prazo planejado. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento do cronograma, definir as 

atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das 

atividades, estimar as durações das atividades e desenvolver o 

cronograma; 

o Monitoramento e controle: controlar o cronograma. 

• Custos: Processos necessários para que os projetos sejam executados 

conforme o orçamento planejado. 

o  Planejamento: planejar o gerenciamento dos custos, estimar os 

custos e determinar o orçamento. 

o Monitoramento e Controle: controlar os custos. 

• Qualidade: Processos necessários para garantir que o projeto seja 

executado conforme o padrão de qualidade planejado, satisfazendo os 

objetivos para os quais foi realizado. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento da qualidade; 

o Execução: realizar a garantia da qualidade; 

o Monitoramento e Controle: controlar a qualidade. 

• Recursos Humanos: Processos necessários para organizar e gerenciar a 

equipe do projeto. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento dos recursos humanos; 
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o Execução: mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do 

projeto e gerenciar a equipe do projeto. 

• Comunicações: Processos necessários para a coleta, geração, distribuição, 

armazenamento e destinação final das informações do projeto 

adequadamente. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento das comunicações; 

o Execução: gerenciar as comunicações; 

o Monitoramento e Controle: controlar as comunicações. 

•  Riscos: Processos que tem como objetivos aumentar a probabilidade de 

acontecer eventos de riscos positivos, que são oportunidades e reduzir a 

probabilidade de ocorrer eventos de riscos negativos, que são ameaças. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os 

riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise 

quantitativa dos riscos e planejar as respostas aos riscos. 

o Monitoramento e Controle: controlar os riscos. 

• Aquisições: Processos para comprar ou adquirir produtos ou serviços e 

gerenciar contratos. 

o Planejamento: planejar o gerenciamento das aquisições; 

o Execução: conduzir as aquisições; 

o Monitoramento e Controle: controlar as aquisições; 

o Encerramento: encerrar as aquisições. 

• Partes interessadas: Processos necessários para identificar todas as 

pessoas, empresas ou organizações que podem influenciar no andamento 

do projeto. 

o Iniciação: identificar as partes interessadas; 

o Planejamento: planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

o Execução: gerenciar o engajamento das partes interessadas; 

o Monitoramento e Controle: controlar o engajamento das partes 

interessadas. 
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2.9. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS  

Segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, Margareth 

Fabiola dos Santos Carneiro (p.27), “o processo de comunicação em projetos deve-se ajustar 

não só ao ambiente organizacional no qual o projeto está inserido, mas também ao tipo ou 

natureza do projeto que está sendo desenvolvido”. Devido as muitas particularidades e 

características que cada projeto possui motivado pela sua natureza, os requisitos e 

comportamentos específicos devem ser considerados no gerenciamento da comunicação. 

A pesquisa que está sendo realizada neste trabalho é referente à comunicação em projetos de 

desenvolvimento de sistemas de informação, em relação a eficácia da comunicação neste tipo 

de projeto, segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, 

Margareth Fabiola dos Santos Carneiro (p.29): 

Com relação a projetos de sistemas informatizados, a gestão da comunicação 
também desempenha função crucial. Alguns fatores inerentes a esta área, 
como o alto nível de incerteza de requisitos e da própria tecnologia, e a 
necessidade de grande conhecimento técnico e criatividade, tornam complexa 
sua coordenação. Assim, o gerenciamento desses projetos depende 
fortemente da adição de métodos específicos de coordenação e comunicação 
entre as partes interessadas e, também, entre os membros das diferentes 
equipes. Isso torna possível a integração administrativa e técnica, fazendo a 
diferença nos projetos de sucesso." 

 

Para que esta tarefa seja realizada com sucesso, é importante definir os métodos que serão 

adotados. Este métodos podem ser formais e informais, dependendo do tamanho do projeto 

em relação a equipe e de seu nível de complexidade. 

O gerenciamento das comunicações, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), é composto pelos 

processos de geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das 

informações do projeto adequadamente. 

 Os gerentes de projetos utilizam grande parte do tempo se comunicando com as partes 

interessadas do projeto, sendo ela internas ou externas a organização. Segundo o Guia 

PMBOK (PMI, 2013, p.287), “uma comunicação eficiente gera uma ligação entre as várias 

partes interessadas do projeto, possuindo diferenças culturais e de conhecimento, o que pode 

impactar no resultado do projeto”. 
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Algumas habilidades de comunicação no gerenciamento de projetos, segundo o Guia PMBOK 

(PMI, 2013, p.288), são: 

• Escutar de modo eficaz; 

• Perguntar, para um entendimento melhor; 

• Levantar dados, para confirmar informações; 

• Definir e administrar as expectativas; 

• Persuadir uma pessoa, equipe ou organização; 

• Solucionar conflitos, evitando impactos negativos; 

• Resumir e identificar os próximos passos." 

A seguir é demostrada uma visão do gerenciamento das comunicações, segundo o 

Guia PMBOK (PMI, 2013). 

 

Figura 3– Visão Gerenciamento da Comunicação 
Fonte – Guia PMBOK (PMI, 2013, p.288) 

 

2.10. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.289), “planejar o gerenciamento das comunicações é 

o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações com base 

nas necessidades de informações das partes interessadas e ativos organizacionais”. 
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As entradas para o gerenciamento das comunicações são: Plano de gerenciamento do projeto, 

registro das partes interessadas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos 

organizacionais. 

As ferramentas e técnicas para o gerenciamento das comunicações são: Análise de requisitos 

das comunicações, tecnologias de comunicações, modelos de comunicações, métodos de 

comunicação e reuniões. 

As saídas são: Plano de gerenciamento das comunicações e atualizações nos documentos do 

projeto. 

2.11. GERENCIAR AS COMUNICAÇÕES 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.297), “gerenciar as comunicações é o processo de 

criar, distribuir, recuperar, coletar e disponibilizar as informações do projeto de acordo com o 

plano de gerenciamento das comunicações”. 

As entradas para gerenciar as comunicações são: plano de gerenciamento das comunicações, 

relatórios de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos 

organizacionais. 

As ferramentas e técnicas para gerenciar as comunicações são: tecnologias de comunicações, 

modelos de comunicações, métodos de comunicação, sistemas de gerenciamento de 

informações e relatórios de desempenho. 

As saídas são: comunicações do projeto, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, 

atualizações nos documentos do projeto e atualizações nos ativos de processos 

organizacionais. 

2.12. CONTROLAR AS COMUNICAÇÕES 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.303), “controlar as aquisições é o processo de 

monitorar e controlar as comunicações no durante todo o ciclo do projeto, assegurando que as 

partes interessadas sejam atendidas com as informações recebidas”. 
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As entradas para controlar as aquisições são: plano de gerenciamento do projeto, 

comunicações do projeto, registro das questões, dados de desempenho do trabalho e ativos de 

processos organizacionais. 

As ferramentas e técnicas para controlar as aquisições são: sistemas de gerenciamento de 

informações, opinião especializada e reuniões. 

As saídas são: informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, 

atualizações no plano de gerenciamento do projeto, atualizações nos documentos do projeto e 

atualizações nos ativos de processos organizacionais. 

2.13. PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

Para um projeto obter sucesso é necessário um conjunto de fatores, assim como decisões 

assertivas, ações e estratégias corretas. Dificilmente um projeto consegue obter o êxito com 

uma pessoa trabalhando sozinha, no vácuo, sem se relacionar com outras pessoas, mas são 

realizados por equipes de pessoas com papéis e responsabilidade definidas, se relacionando 

com outras pessoas interessadas nos resultados do projeto, chamadas de partes interessadas. 

Dependendo do tamanho e natureza do projeto as partes interessadas podem ser constituídas 

por presidência, diretores, gerentes de projetos, analistas de sistemas, programadores, 

arquitetos de sistemas, administradores de banco de dados, secretários municipais, 

departamentos públicos entre outros. Cada uma das partes interessadas possuem suas 

expectativas e interesses no projeto, tendo diferentes atitudes em relação aos objetivos e 

andamento do projeto. 

Manter todas as partes interessadas informadas e alinhadas com o projeto é um grande desafio 

para os gerentes de projetos e, só será superado, se forem utilizadas um conjunto de 

estratégias de comunicação, elaborada minuciosamente, porém práticas. 

Uma boa prática utilizada no planejamento da comunicação é o desenvolvimento de um plano 

de comunicações. De acordo com as características do projeto, como tamanho, complexidade 

de duração do projeto, alguns detalhes do plano de comunicação podem variar, porém 

qualquer plano de comunicações, devem observar os seguintes aspectos básicos, segundo 

Segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, Margareth 

Fabiola dos Santos Carneiro (p.52), “propósito, os objetivos da comunicação do projeto, seja 
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ela formal ou informal, os métodos,  os mecanismos e formatos da comunicação no projeto, a 

frequência, o momento ,data e evento, e a frequência das atividades formais de comunicação. 

A comunicação em projetos, não se trata apenas de documentar ou formalizar as ações 

durante ou após a sua realização, ela deve ser planejada antes do evento acontecer, ou seja, 

durante a elaboração do plano de gerenciamento do projeto, segundo o Guia PMBOK (PMI, 

2013,p.290), “isso permite que os recursos adequados, tais como tempo e orçamento, sejam 

alocados às atividades de comunicação”. 

Todos os projetos possuem a necessidade de se comunicar e compartilhar informações, porém 

as necessidades e a maneira como a informação será disponibilizada podem variar de projeto 

para projeto. Alguns pontos precisam ser considerados no planejamento da comunicação, 

segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.290): 

• Quem necessita das informações e quem pode receber essas informações; 

• Onde as informações serão armazenadas; 

• Quando as informações devem estar disponíveis; 

• O formato que as informações devem ser disponibilizadas; 

• Como as informações serão recuperadas. 

Na fase de planejar o gerenciamento das comunicações, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, 

p.290 e 291), as entradas são:  

• Plano de gerenciamento do projeto, onde são informados como o projeto será executado, 

monitorado controlado e encerrado; 

• Registro das partes interessadas, onde são fornecidas as informações para planejar as 

comunicações com as partes interessadas; 

• Fatores ambientais da empresa, para adequar as informações ao ambiente da empresa; 

• Ativos de processos organizacionais, onde são fornecidas informações como lições 

aprendidas e informações históricas, podendo ser importantes par ao projeto atual; 

Na fase de planejar o gerenciamento das comunicações, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, 

p.291 e p.292), as ferramentas e técnicas são: 

• Análise de requisitos das comunicações, onde são informadas as necessidades de 

informações das partes interessadas; 

• Tecnologia das informações deve ser analisada alguns fatores para definir quais 

tecnologias devem ser utilizada. Os fatores podem ser: urgência e necessidade de 

informações, disponibilidade de tecnologia, facilidade de uso, ambiente do projeto e 

sensibilidade e confidencialidade das informações; 
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• Modelos de comunicações, um modelo básico de comunicação é: codificação, 

transmissão da mensagem, decodificação, confirmação e resposta. Um modelo de 

comunicação pode variar entre os projetos, devido alguns fatores, como características 

da equipe e partes interessadas e localização dos mesmos; 

• Método de comunicação, para escolher o método de comunicação pode ser necessário a 

discussão entre as partes interessadas, para chegar num acordo, levando em consideração 

os requisitos do projeto, custo e restrições de tempo do projeto. A comunicação 

interativa é a mais eficiente para garantir o entendimento de tópicos específicos pelas 

partes interessadas, como exemplo pode ser citado: reuniões, telefonemas, mensagens e 

videoconferências. A comunicação ativa, pode ser encaminhada para destinatários 

específicos, mas não garante que as partes interessadas receberam e entenderam a 

mensagem, como exemplo pode ser citado: cartas, memorando, e-mails e relatórios. A 

comunicação passiva é usada para volumes grandes de informações ou de partes 

interessadas e requer que o conteúdo das informações sejam acessadas por seu próprio 

critério, como exemplo pode ser citado: sites na intranet e bancos de dados de lições 

aprendidas. 

Reuniões, o processo de planejar o gerenciamento das comunicações 
necessita de discussões e conversas com a equipe do projeto, sendo a maioria, 
reuniões formais, com horário, local e agenda pré-definidos. Geralmente as 
reuniões iniciam-se com uma pauta e questões para serem discutidas, gerando 
documentações para o projeto. 

 

A saídas da fase de planejar o gerenciamento das comunicações, segundo o Guia PMBOK 

(PMI, 2013, p.296), “o plano de gerenciamento das comunicações é parte do plano de 

gerenciamento do projeto, cujo objetivo é descrever com as comunicações no projeto serão 

planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas”. 

O plano de gerenciamento das comunicações, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.296), 

deve conter as seguintes informações: 

• Requisitos de comunicações das partes interessadas; 

• Informações para serem comunicadas, detalhadamente; 

• Motivo da disponibilização dessas informações; 

• Frequência para disponibilização das informações; 

• Pessoa responsável por disponibilizar as informações; 

• Métodos ou tecnologias utilizadas nas comunicações; 

• Todos os recursos alocados para as tarefas de comunicações, como 

tempo e orçamento. 
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O plano de gerenciamento das comunicações pode conter também modelos e padronizações 

de reuniões, e-mails e reuniões eletrônicas assim como conter um sistema de informática para 

gerenciamento de projetos. 

Conforme o projeto entre na fase de execução, o gerenciamento das comunicações está sendo 

implementado, devido as ações previstas e planejadas no plano de comunicação. Na fase de 

execução das comunicações, o que ocorre é a disponibilização e distribuição das informações, 

segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.205), significa “colocar as informações à disposição 

das partes interessadas conforme o planejado.” 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.391), “o gerenciamento das partes interessadas 

também se concentra na comunicação contínua com as partes interessadas para entender suas 

necessidades, expectativas e gerenciando os interesses”. A aceitação e satisfação das partes 

interessadas devem ser priorizadas e gerenciadas como um dos principais objetivos do 

projeto. 

2.14. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

Em gerenciamento de projetos, pode-se definir partes interessadas como qualquer grupo ou 

pessoa que pode ser afeta ou influenciar os projetos em atingir os objetivos. As partes 

interessadas podem ser divididas em internas e externas, as internas podem estar sob o 

controle do gerente de projeto, ou seja, na equipe do projeto. Os externos podem representar 

uma influência e impacto maior no projeto, devido a isso requer um acompanhamento 

especial, buscar minimizar a influência negativa e garantir o apoio ao projeto. 

Dependendo da natureza do projeto, ele pode ser afetado por decisões tomadas pelas partes 

interessadas externas, devido muitas das informações e recursos serem de controle das partes 

interessadas. Esse controle pode proporcionar poder as partes interessadas (Karlsen, 2002). 

Outro fator importante é que, no final do projeto, as partes interessadas que avaliarão se o 

projeto foi ou não um sucesso (Jergeas, Williamson, Shulmoski & Thomas, 2000). 

O gerenciamento das partes interessadas no projeto leva em consideração que o sucesso 

dependerá se foi analisado o impacto e a influência das decisões sobre todas as partes 

interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Com isso, é de suma importância ter um 

processo formal para identificar, gerenciar e compreender como todas as prováveis partes 
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interessadas no projeto podem ser impactadas pelas decisões do projeto e reagir a estas 

decisões, isso pode influenciar nas chances de sucesso do projeto (Cleland, 1986). 

Para o gerenciamento das partes interessadas o Guia PMBOK (PMI, 2013, p.289), sugere os 

seguintes processos: 

a) Identificar as partes interessadas – Processo de identificar pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados por uma decisão, atividade ou 

resultado do projeto. Neste processo também são analisados e documentados as 

informações relativas aos seus interesses e nível de engajamento, influência e seu 

impacto no projeto. 

b) Planejar o gerenciamento das partes interessadas – O objetivo desse processo é 

desenvolver as estratégias de gerenciamento para engajar as partes interessadas, 

baseado nos interesses, necessidades e impacto no sucesso do projeto. 

c) Gerenciar o engajamento das partes interessadas – Processo de se comunicar com as 

partes interessadas para atender as suas expectativas e incentivar o seu engajamento 

nas atividades do projeto. 

d) Controlar o engajamento das partes interessadas – Processo de monitorar ao 

relacionamentos entre todas as partes interessadas, caso necessário ajustar as 

estratégias para engajar as partes interessadas. 

 

3. O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E O PLANO  DE 

GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

3.1.  DEFINIÇÃO DE PROJETO 

Segundo a definição do Guia PMBOK (PMI, 2013, p.3), “projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. Temporário significa que 

tem uma data de início e fim estabelecida, sendo o fim atingido quando os objetivos iniciais 

forem alcançados ou, por algum outro motivo, o mesmo precisar ser encerrado. 

3.2. DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Vários autores conceituam tecnologia da informação (TI), como sendo todo e qualquer 

instrumento destinado a realizar o tratamento e processamento de informações, de forma 
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sistêmica ou pontualmente, sendo usada no produto ou no processo (CRUZ, 2010; 

MEIRELLES, 1994). Sendo assim, é um conceito parecido com o de sistemas de 

informações. Os instrumentos em questão podem ser hardware, software, telecomunicações e 

sistemas de informações. 

3.3. PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Projetos de tecnologia da informação possuem particularidades que devem ser levadas em 

consideração no seu gerenciamento. Como exemplo é a complexidade em termos de inovação 

tecnológica e a quantidade de interfaces entre as partes interessadas, podendo ocasionar um 

nível de incerteza elevado relacionado à tecnologia adotada, com a data de entrega e também 

com o horizonte das partes interessadas. 

Outra particularidade dos projetos de tecnologia da informação é que, geralmente, os custos 

dos projetos são tangíveis, sendo que os benefícios podem ser intangíveis (Albertin, 2004). 

Devido à estas particularidades, os projetos de tecnologia da informação, podem sofrer falhas 

que, senão forem gerenciados corretamente, levam a atrasos e desperdícios de recursos. 

3.4. DEFINIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

Sistemas de informação, segundo Zwass(1988), “é um conjunto organizado que tem por 

objetivo coletar, armazenar, transmitir e processas os dados para prover a informação”. 

Neste trabalho, os sistemas de informações mencionados são os sistemas informatizados, 

umas vez que segundo Vico Mañas (2010), “sistemas de informações é a logística 

indispensável para a realização do processo de informação, não se resumindo somente à 

informática”. 

3.5. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

O processo de construção ou desenvolvimento de um software é composto por um conjunto 

de tarefas e atividades que quando associados, geram um software (Sommerville, 2003, p.7). 

Geralmente este processo tem como objetivos as funções técnicas, como levantamento de 

requisitos, especificação, codificação ou desenvolvimento, testes, homologação e 

implantação. 
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O modelo de processo pode ser considerado como uma concepção de um processo 

(Sommerville, 2003, p.36). Estes modelos retratam como é realizado o desenvolvimento de 

sistemas dentro das empresas. Baseado nestes modelos, vários processos foram sugeridos para 

o desenvolvimento de softwares, com os objetivos de desenvolver um produto com qualidade, 

com menor custo e num prazo menor. 

3.6. PRAZOS EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

DE INFORMAÇÕES 

Um dos principais objetivos para a utilização de práticas, conhecimentos e ferramentas de 

gerenciamento de projetos é para realizar a estimativa e saber o prazo de finalização do 

projeto e se este prazo está de acordo com as expectativas das partes interessadas, caso não 

esteja, achar alternativas para que isto aconteça. 

Um prazo definido para encerrar o projeto, pode trazer as seguintes vantagens (PHILLIPS, 

2003): 

a) Cria um compromisso relacionado a data de entrega do projeto; 

b) Mostra para a equipe uma meta a ser cumprida; 

c) Demostra um comprometimento e engajamento, formalizado junto às partes 

interessadas; 

d) Mostra que o projeto tem um prazo para ser finalizado. 

Neste trabalho não está sendo explorado o gerenciamento do tempo em projetos, mas como o 

gerenciamento da comunicação pode ajudar na conclusão do projeto no prazo acordado. Um 

projeto de desenvolvimento de sistemas de informações pode ser considerado como falho se o 

prazo de encerramento não for cumprido conforme o planejado. 

Na empresa pesquisada, a qual o pesquisador é gerente de projetos, não existe um padrão de 

plano de comunicações para os projetos. 

3.7. MODELOS ÁGEIS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

O “Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software” (Agile Manifesto, 2009), cuja 

assinatura foi realizada no ano de 2001 por vários desenvolvedores de sistemas de 

informações, iniciou-se com uma movimentação crescente buscando metodologias de 
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desenvolvimento de softwares mais ágeis. Tal documento preconiza alguns conceitos 

reconhecidos, com o intuito de suplantar os desafios no desenvolvimento de sistemas de 

informações (PRESSMAN, 2006, p.58). 

Os principais conceitos dos modelos ágeis são: 

a) Relacionamento pessoal, em detrimento a ferramentas e processos; 

b) Sistemas de informações funcionais, em detrimento a documentação complexa; 

c) Cumplicidade do usuário, em detrimento de negociação de contratos; 

d) Retorno das alterações e modificações, em detrimento a seguir um plano. 

Os modelos ágeis tem como conceito determinar apenas um conjunto mínimo de disciplina e 

organização, dando autonomia para a equipe tomar algumas decisões. Neste trabalho 

utilizaremos o modelo ágil de desenvolvimento chamado de SCRUM, que é um processo ágil 

de gerenciamento de projetos desenvolvido por Jeff Sutterland e Ken Shwaber nos anos 90 

(Schwaber, 2008). Este processo não é exclusivo para desenvolvimento de softwares, 

podendo ser utilizado em qualquer tipo de projeto, desde o desenvolvimento do produto, para 

atender os seus requisitos, não sejam inteiramente previsível. 

Como um dos objetivos desta pesquisa é esboçar um plano de comunicação e como resultado 

atingir os prazos, será focado em explorar as ferramentas e conceitos do SCRUM na área da 

comunicação em projetos. 

No SCRUM as tarefas são realizadas em ciclos que podem durar de uma semana a um mês, 

este ciclos são chamados de Sprints. O resultado das tarefas realizadas em cada Sprint deve 

ter como resultado algo que o usuário possa verificar e até mesmo homologar. 

Uma das práticas para comunicação utilizadas pelo SCRUM é a Daily Scrum, que é uma 

reunião diária, preferencialmente no mesmo horário, realizada pela equipe de 

desenvolvimento, é recomendado que todos os participantes ou atores fiquem de pé, com o 

objetivo de que a reunião dure menos tempo. Normalmente o líder das reuniões, chamado de 

Scrum Master, faz 3 perguntas para cada membro da equipe, sendo elas: 

a) O que fiz no dia de ontem que contribuiu para o time chegar à meta? 

b) O que vou executar no dia de hoje para contribuir para o time atingir a meta? 

c) Encontrou algum impedimento que atrapalhou à você ou ao time a atingir a meta? 
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Outra prática relacionada à comunicação utilizada no SCRUM é a Sprint Planning Meeting, 

que é uma reunião onde está presente todo o time de desenvolvimento, assim como a 

gerência, com o objetivo de realizar o planejamento das sprints. 

3.8. ESBOÇO DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO  

A elaboração de um plano de comunicações eficaz, segundo Lucio Edi Chaves, Fernando 

Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, Margareth Fabiola dos Santos Carneiro (p.52), deve 

atender aos seguintes objetivos: 

a) Garantir que informações relevantes cheguem as partes interessadas nos prazos 

corretos; 

b) Mostrar e especificar problemas importantes, através relatórios periódicos; 

c) Causar motivação e empolgação com o projeto; 

d) Possibilitar as tomadas de decisões e controle das mudanças; 

e) Simplificar o trabalho em equipe, a participação e colaboração. 

Mesmo com a diversidade de projetos, com características e complexidades distintas, os 

planos de gerenciamento de comunicações devem conter o propósito, os métodos e a 

frequência. 

Segundo Lucio Edi Chaves, Fernando Henrique Da Silveira Neto, Gersin Pech, Margareth 

Fabiola dos Santos Carneiro (p.56), um plano de comunicações deve ter no mínimo os 

seguintes itens: 

a) Partes interessadas; 

b) Mensagens padronizadas; 

c) Método conveniente de se comunicar para cada mensagem; 

d) Responsável pela comunicação; 

e) Estrutura do tempo da comunicação. 

A seguir na tabela 2, o autor deste trabalho demonstra um esboço de um plano de 

comunicação para a empresa em que trabalha, utilizando boas práticas do Guia PMBOK e 

também da metodologia ágil SCRUM. 

TABELA 2: Plano de Gerenciamento da Comunicação 

Tipo de 
Comunicação 

Partes 
Interessadas 

Propósito Meio de 
Comunicação 

Responsável Frequência Entrega Onde 
Acessar 
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Reunião de início 
de projeto 

Diretoria 
(patrocinador); 

Time do projeto; 
Demais partes 
interessadas. 

Mostrar a equipe e o 
projeto. Revisar os 

objetivos do projeto. 
Apresentar o Termo de 
Abertura do Projeto. 

Reunião 
presencial 

Gerente de 
projeto 

Uma vez no 
início do 
projeto. 

Ata de 
reunião 

Repositório do 
Projeto 

Reunião de status 
do projeto 

Diretoria; PMO 
Apresentar a situação do 

projeto 
Reunião 

presencial 
Gerente de 

projeto 

Semanalmente
. Todas as 
segundas-

feiras 

    

Relatório de status 
do projeto 

Diretoria, PMO 

Apresentar o status do 
projeto,progresso do 

desenvolvimento, 
atividades e problemas 

e-Mail 
Gerente de 

projeto 

Semanalmente
. Todas as 
segundas-

feiras 

Relatório 
de status 

do 
projeto 

Repositório do 
Projeto 

Reunião de 
planejamento de 

Sprint 

Equipe de 
Desenvolvimento, 
gerente de projeto 

Realizar o planejamento 
das sprints. 

Reunião 
presencial 

Gerente de 
projeto 

Semanalmente
. Todas as 
segundas-

feiras 

    

Daily SCRUM 
Equipe de 

Desenvolvimento 

Acompanhamento das 
tarefas diárias e 

possíveis impedimentos 

Reunião 
presencial 

Líder do 
projeto 

Diariamente     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Reunião de início de projeto: reunião realizada pela equipe de projetos para definir vários 

pontos, tais como: restrições, prazos, objetivos, recursos necessários. É recomendado que 

sejam apresentado o termo de abertura do projeto, documento que pode conter os objetivos e 

justificativas do projeto, recursos, possíveis riscos e avalizado pelo patrocinador do projeto. 

Reunião de status do projeto: reunião para apresentar e discutir o relatório de status com a 

diretoria. Abaixo é demonstrado na tabela 3 um exemplo de relatório de status resumido. 

RELATÓRIOS DE STATUS 14/06/2016  

Gerente de Projetos: 
Projeto Comentários Status 

ABC Entrega da primeira fase realizada com sucesso. ☺ 

XYZ  
Atraso de 2 dias na quinta fase devido a faltas do Pedro 
Henrique, motivado por problemas de saúde. Solicitado para o 
Jorge Abreu realizar horas extras para compensar. 

� 

    � 

    � 

    � 

Gerente de Projetos:  
Projeto Comentários Status 

    � 

    � 
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    � 

    � 

Análise Geral do Portfólio 
 

Insira informações e comentários em relação ao andamento do projeto. 

Tabela 3: Relatório de Status do Projeto 

 

    
 

Reunião de planejamento de Sprint: O líder do projeto mostra a lista de tarefas do backlog, 

ordenado e explica para a equipe o que deverá ser desenvolvido. Após isso a equipe estima o 

esforço para cada tarefa e depois realiza o planejamento das sprints. Normalmente a duração 

de cada Sprint é de uma semana. 

Daily SCRUM: Reunião diária que tem como objetivos acompanhar o que foi feito por cada 

integrante da equipe no dia anterior, disseminar o conhecimento na equipe, identificar 

impedimentos que estejam atrapalhando a conclusão das tarefas e priorizar o trabalho que será 

realizado no dia. O aconselhável é que as reuniões sejam realizadas todos os dias no primeiro 

horário de trabalho, com duração de até 15 minutos e que todos os participantes estejam de 

pé. Durante esta reunião os participantes devem responder a 3 perguntas: 

1. O que fiz ontem? 

2. O que vou fazer hoje? 

3. Existe algum impedimento? 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um plano de gerenciamento da comunicação para 

projetos de desenvolvimento de softwares, para melhorar a eficiência nos prazos acordados, 

assim como descrever os processos de gerenciamento da comunicação, partes interessadas e 

desenvolvimento de softwares. 

A teoria dos processos de gerenciamento da comunicação e das partes interessadas pode ser 

cansativa, porém é importante os gestores saberem da teoria para poder aplicar em seus 

projetos dependendo de cada situação. O autor deste trabalho acredita que não adiantava 

propor um plano de gerenciamento da comunicação sem ter um bom embasamento teórico, 

principalmente das ferramentas e modelos utilizados atualmente no gerenciamento de projetos 

de desenvolvimento de softwares. 

O processo de desenvolvimento de software pode variar bastante dependendo do tamanho do 

projeto, criticidade, maturidade da equipe de projetos e cultura organizacional, porém um 

modelo básico de plano de gerenciamento de comunicações pode ser utilizado em todos eles, 

realizando as devidas adaptações e customizações dependendo de cada caso. 

O autor pôde concluir que, através das pesquisas realizadas, o processo de comunicação é 

muito complexo e que a teoria, assim como o plano de gerenciamento das comunicações, 

pode ser muito útil para os gestores e este trabalho pode ser utilizado como referência para 

subsidiar com informações para o desenvolvimento de modelos de gerenciamento em seus 

projetos, pois problemas de comunicação e prazo ultrapassado são problemas bem comuns em 

projetos. Os modelos ágeis para o desenvolvimento de softwares estão se tornando muito 

comum nos últimos anos, devido vários fatores como a interação diária entre os membros da 

equipe de projeto, porém algumas ferramentas e boas práticas do Guia PMBOK para 

gerenciamento da comunicação podem ser utilizadas em conjunto com os modelos ágeis. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Como possibilidade de desdobramento para este trabalho, o autor sugere pesquisas 

qualitativas e quantitativas com equipes de projetos de desenvolvimento de softwares, 

composta por diretores, gerentes, analistas de sistemas e desenvolvedores abordando questões 

como dificuldades e problemas de comunicação enfrentados diariamente, assim como 

questões relacionadas a prazos em projetos. Após isso, pode chegar a outras conclusões e 

tentar estimar, através de números, qual o impacto da comunicação no prazo de entrega. 

Poderá conter no universo dessa pesquisa, projetos que não adotam nenhum plano de 

comunicação, projetos que adotam o Guia PMBOK como referência ou padrão e outros que 

utilizam metodologias ágeis no desenvolvimento de seus produtos, fazendo uma analogia em 

relação aos prazos. 

Outra possibilidade, além da mencionada anteriormente, será de pesquisar e explorar a gestão 

das partes interessadas mais a fundo, como os detalhes dos processos de identificação. A 

gestão do tempo em projetos e a sua relação com o processo e gerenciamento da comunicação 

também é uma linha de pesquisa interessante, podendo trazer resultados e conclusões 

satisfatórias. 
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