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Resumo 

 A comunicação é uma das áreas chave para atingir o sucesso em projetos. Frente a esta 

realidade é essencial assegurar a comunicação entre os gerentes de projeto e suas equipes e 

garantir que as informações vão alcançar as áreas operacionais do projeto. No entanto a 

estrutura organizacional das empresas e ruídos na comunicação podem impedir o fluxo de 

informações de seguir seu curso natural. Desta forma este trabalho tem como objetivo 

identificar as lacunas na comunicação entre o time de projeto e as áreas operacionais através 

da aplicação de um questionário e então, com base nos resultados obtidos, propor um modelo 

comunicação para projetos de produto da montadora de veículos em questão. 

 

 Palavras Chave: : Comunicação, Projeto, Informação, Produto 

    



 

 

Abstract 

The communication is one of the key areas to achieve the projectôs success. Considering this 

reality, itôs essential to secure the communication between project managers and their teams 

and to ensure information will achieve the project operational areas. However the companiesô 

organization structures and the barriers in the communication might avoid the information 

flow from follow its natural course. Therefore, the goal of this paper is to identify 

communication gaps between project team and project operational areas through the release 

of a questionnaire and after that, based on the obtained results, to propose a communication 

tool for product projects in the assembly factory of study. 
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1. INTRODUÇÃO   

PROBLEMA 

Como melhorar o repasse de informações do time de projeto para as áreas operacionais 

através da aplicação de um modelo de comunicacão para projeto de produto? 

OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de comunicação para projeto de produto 

em uma montadora de veículos. Os objetivos específicos são: 

¶ Identificar os meios de comunicação em projetos na literatura especializada; 

¶ Coletar dados sobre o fluxo de informações e os canais de comunicação atualmente 

aplicados em projetos de produto para a montadora de veículos em questão; 

¶ Aplicar um questionário nas áreas operacionais do projeto para identificar possíveis 

lacunas na comunicação e levantar quais informações deveriam ser melhor repassadas 

para estas áreas pelo time de projeto; 

¶ Propor um modelo para comunicação entre o time de projeto e as áreas operacionais 

para projetos de produto;  

DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Tópicos relacionados a comunicação interna da empresa, gestão da mudança, controles, 

indicadores e assuntos gerenciais das áreas não foram abordados neste projeto. 

RELEVÂNCIA / JUSTIFICATIVA 

O gerenciamento de projetos torna-se cada dia mais desafiador frente as crescentes demandas 

de aumento de eficiência e produtividade. E a comunicação é uma das áreas chave para atingir 

estes objetivos. Segundo Klin Kheldmand (apud MOLENA, 2010, p. 2) e Rita Mulcahy 

(RITA, 2013) aproximadamente 90% do tempo de um gerente de projetos (GP) é gasto em 

comunicações. No entanto, de acordo com dados de estudos de Benchmarking (Estudos de 

BENCHMARKING apud MOLENA, 2010, p. 12) a habilidade que as empresas consideram 

mais deficiêntes nos GPs é a comunicação. 

Frente a esta realidade a necessidade de assegurar a comunicação dos GPs com suas equipes é 

essencial. E mais do que isso, garantir que as informações vão alcançar as extremidades da 

cadeia, ou seja, as áreas operacionais do projeto. Conforme Kerzner (KERZNER apud 
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MOLENA, 2010, p. 12) a implementação eficaz da gestão de projetos é uma série de bons 

processos com ênfase nas pessoas e suas relações de trabalho, a saber, comunicação. 

A dificuldade de comunicação entre o time de projetos e as áreas operacionais fica mais 

evidênte quando se analisa a estrutura organizacional das empresas, que muitas vezes obrigam 

a informação a passar por vários níveis hierárquicos até alcançar o executor, o que pode gerar 

um efeito ñtelefone sem fioò. Al®m deste, outros problemas podem atrapalhar esta 

comunicação, como por exemplo, o excesso de informação, o uso de canais de comunicação 

ineficientes, a falta de um padrão de disponibilização da informação, a dificuldade do gerente 

de projetos em comunicar, etc. 

Baseado no que foi explanado acima este trabalho propõe-se a identificar as lacunas na 

comunicação entre o time de projeto e as áreas operacionais e então costruir um modelo para 

comunicação em projetos de produto para a montadora de veículos em questão. 

METODOLOGIA 

A abordagem proposta é qualitativa, sendo a tipologia quanto aos fins metodológica e 

aplicada. A tipologia quanto aos meios foi construída através de pesquisa (bibliográfica), 

apresentação de dados privados (documental) e aplicação de questionário (campo). 

FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos, sendo eles Introdução, Desenvolvimento, 

Pesquisa de campo e análise de resultados, Conclusões e finalmente Possíveis 

desdobramentos. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

2.1. DEFINIÇÃO DE PROJETO  

 O Guia PMBOOK define projeto como um esforço temporário para criar um produto,  

serviço ou resultado específico. O projeto sempre deve ter inicio e término definidos, sendo 

que o término é alcançado quando os objetivos são atingidos ou quando o projeto é encerrado 

por outro motivo. 

2.2. DEFINIÇÃO DE GERENTE  DE PROJETOS 

 Segundo o PMI, o gerente de projetos (GP) 

ñ [...] é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe 

responsável por alcançar os objetivos do projeto. O papel do gerente de 

projetos é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações. 

Normalmente, o gerente funcional se concentra em proporcionar a 

supervisão de gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócios, e 

os gerentes de operações são responsáveis pela eficiência das operações 

de negócios.ò 

PMI ï (2013)  

2.3. DEFINIÇÃO DE PARTES INTERESSADAS 

 As partes interessadas são indivíduos, organizações ou grupos que afetam, são afetados 

ou ainda sentem-se afetados pelo projeto. Eles podem ser influênciados e influênciar o projeto 

de forma positiva ou negativa (PMI, 2013). 

2.4. DEFINIÇÃO DE COMUNICAÇÃO  

A palavra comunicação é derivada do latim communicare, que significa ñtornar 

comumò, ñpartilharò, ñassociarò, ñtrocar opni»esò, ñconferenciarò (BARBOSA; RABA¢A, 

apud MOLENA, 2011, p. 94). O objetivo da comunicação é o de influenciar o outro 

(PEREIRA, apud MOLENA, 2011, p. 97). Logo a comunicação pode ser definida como o 

processo de transferência de informação (mensagem) de uma fonte a um destinatário, 

envolvendo desta forma um amplo intercâmbio humano de fatos e opniões (REDFIELD apud 

MOLENA, 2011, p. 99). 
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2.5. MODELO DE COMUNICAÇÃ O 

O diagrama proposto por Claude Elwood Shannon e Warren Weaver (Cf. BARBOSA; 

RABAÇA, apud MOLENA, 2011) em 1949 descreve a comunicação em circuitos telefônicos 

e é o modelo aplicado atualmente para explicar a comunicação e troca de informações 

humanas (Figura 1). 

 
Figura 1: Modelo de comunicação Shannon-Weaver 

Fonte: FRANÇA, C. (2015) 

 

A informação é codificada pelo emissor e posteriormente decodificada pelo receptor. 

Para o envio da mensagem é utilizado um canal de comunicação, que é todo o suporte 

material que veícula a mensagem. Entre o envio e recepção existe o ruído, que pode afetar a 

interpretação da mensagem pelo receptor. O ruído é então, tudo aquilo que interfere na 

comunicação, prejudicando-a. O feedback é o retorno da mensagem pelo receptor, permitindo 

ao emissor da mensagem verificar se ela foi compreendida conforme pretendido. 

2.6. COMUNICAÇÃO EM PROJE TOS 

Por comunicação entende-se ter boa habilidade verbal e escrita. Em gerencimento de 

projetos quanto melhor for a comunicação, mais fácil será fazer o projeto fluir (HELDMAN 

apud MOLENA, 2011, p. 116). A comunicação é uma importante ferramenta para ações de 

correção e minimização das consequencias das mudanças que afetam o projeto. A rápida e 

precisa informação direcionada a soluções devem ser emitidas e recebidas com muita rápidez 

pelos recursos do projeto. Segundo Rego a comunicação é uma ferramenta para gerar a 

satisfação das partes interessadas e criar valor ao projeto (REGO apud MOLENA, 2011, p. 

105). 
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Segundo estudo de BENCHMARKING feito em 2008, problemas de comunicação 

representam 58% dos problemas que ocorrem com mais frequencia na Gestão de Projetos 

(BENCHMARKING, apud MOLENA, 2011, p. 15). No entanto é possível questionar se os 

itens que ocorrem com mais frequencia, segundo a pesquisa, não são resultados também de 

problemas de comunicação (Figura 2). 

 
Figura 2: Os problemas que ocorrem com mais freqüência nos projetos em organizações. 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, apud QUARTAROLI, C; COSTA S. M. L. (2010) 

 

É importante ter claro que somente trocar informações, ou seja, emails, atas, 

memorandos, avisos, etc., não é comunicação, e sim uma situação de comunicação (Cf. 

PEREIRA, apud MOLENA, 2011, p. 99) que pode não acontecer. E sendo a comunicação um 

dos principais problemas em gerenciamento de projetos, parece factível que muitas vezes as 

informações são trocadas mas na verdade não são compreendidas e assimiladas pelo receptor. 

2.6.1. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

O gerencimento das comunicaçõe em projetos compreende todos os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente 

dispostas de maneira oportuna e apropriada (PMI, 2013). 
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Os processos do gerencimento das comunicações em projetos estão descritos na Figura 

3. Este trabalho foca principalmente no item 10.2, sub-item 2: Ferramentas e Técnicas, sendo 

a saída principal as Comunicações do projeto (sub-item 3: Saídas). 

 
Figura 3: Visão geral do processo do Gerenciamento das comunicações do projeto 

Fonte: PMI (2013) 

 

2.6.2. COMUNICAÇÃO FORMAL E INFORMAL 

Segundo o PMBok os canais de comunicação formais do projeto são relatórios, 

minutas e instruções, enquanto os canais informais são emails, memorandos e discussões ad 

hoc (PMI, 2013). Os canais de comunicação informais (conhecidos também como rádio peão) 

são inevitáveis e muitas vezes seu uso pode contribuir de forma decisiva para o sucesso do 

projeto (CHAVES et al, 2010). De acordo com alguns autores, tentar suprimi-los pode na 

verdade encorajá-los 

ñNão se deve combater nem ignorar a rede informal, porque a oposição 

pode apenas encorajar o informal contra o formal.ò 

REGO apud MOLENA ï 

(2011, p. 147) 
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Ao mesmo tempo que os meios de comunicação informais não devem ser suprimidos, 

outros autores explicam que a falta de um meio de comunicação formal pode acarretar em  

problemas para o projeto 

ñ£ interessante perceber que a comunica«o ® um aspecto de tal forma 

vital nas instituições que, na falta de um sistema construído 

voluntariamente, ele nasce espontaneamente [...]ò 

CARDOSO apud 

MOLENA ï (2011, p. 147) 

 ñA ór§dio pe«oô cumpre papel fundamental no acirramento da resistência 

a mudança, inflando a dispersão e os antagonismos das condutas 

individuais. Torna impossível o consenso e o compromisso. O sistema de 

comunicação por sua vez, viabiliza as práticas democráticas quanto ao 

acesso à informação, auxiliando a convergência e as similitudes das 

condutas.ò 

AMORIM apud MOLENA 

ï (2011, p. 149) 

Fica claro então que a falta de canais de comunicação é o gerador dos meios de 

comunicação informais uma vez que os membros do projeto carecem de meios para checar as 

informações do projeto (MOLENA, 2010). 

2.6.3. BARREIRAS / RUÍDO E FEEDBACK 

Conforme PMBok, ruído inclui qualquer interferência ou barreira que possa 

comprometer a transmissão da mensagem (PMI, 2013). E se o GP gasta 90% do seu tempo 

comunicando é essencial que a comunicação seja eficaz e eficiênte, minimizando assim os 

ruídos. Por comunicação eficaz entende-se que as informações são fornecidas no formato 

correto, na hora certa, ao público adequado e com impacto necessário. Já a comunicação 

eficiênte significa fornecer somente as informações que são necessárias (PMI, 2013). 

Entre as principais barreiras que podem ser encontradas em projetos, uma das mais 

preocupantes é a comunicação incompleta ou parcial. Trata-se de informações fragmentadas, 

distorcidas ou sujeitas a dúvidas, agravadas pelo uso de costumes de linguagem, problemas de 

semântica, uso excessivo de siglas e por mensagens que pressupõe que o receptor tenha os 

conhecimentos e pense igual ao emissor (KUNSCH apud MOLENA, 2011, p. 152). Além 

disso existe ainda a barreira relacionada ao excesso de informação: A falta de seleção das 
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informações e a falta de filtragem acabam confundindo ao invés de ajudar, pois é impossível 

as pessoas observarem e assimilarem todas as informações com que são bombardeadas no seu 

ambiente de trabalho (MOLENA, 2011). 

Com tanto ruído na comunicação, é essencial o uso da ferramenta de feeback. O 

feedback designa o controle de um sistema por meio da reintrodução, nesse sistema, dos 

resultados da sua ação. Se a informação que  volta para trás é capaz de modificar o método e o 

modelo de funcionamento, tem-se um feed-back (LINGUISTICA apud MOLENA, 2011, p. 

158). Em comunicação é quando o receptor da mensagem responde com outra mensagem. 

Esse retorno é crucial para a confirmação do entendimento da mensagem pelo receptor. 

Quando não há resposta é porque provavelmente o receptor não entendeu, ou não agiu como 

esperávamos, logo a tentativa de comunicação se frustou e não se configurou como 

comunicação (MOLENA, 2011). 

2.6.4. REQUISITOS DA COMUNICAÇÃO 

Ao avaliar os requisitos da comunicação para um projeto o primeiro passo é considerar 

o tipo do projeto com que se está trabalhando. Os fatores chave a serem avaliados são: Tipo, 

duração estimada, porte e organização do projeto (CHAVES et al, 2010). 

Depois da caracterização do projeto é necessário levantar os requisitos de informação 

que atenderão às expextativas das partes interessadas. Essa avaliação envolve as seguintes 

questões: Com quem precisamos comunicar? Qual o perfil das partes interessadas? Qual o 

propósito dessa comunicação? 

2.6.5. MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

Existem vários métodos para compartilhar informações do projeto com as partes 

interessadas. Segundo o PMBok, esses métodos podem ser classificados como: 

¶ Comunicação interativa: Entre duas ou mais partes que realizam a troca de 

informação multidirecional. Exemplos são reuniões, telefonemas, etc. 

¶ Comunicação ativa: A informação é encaminhada para um destinatário específico 

que precisa recebê-la. Exemplos são emails, correio de voz, etc. 

¶ Comunicação passiva: Requer que o destinatário acesse o conteúdo da 

comunicação. Exemplos são intranet, e-learnings, etc.  
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A escolha do método de comunicação deve ser discutida no projeto e acordada entre as 

partes interssadas com base nos requisitos e restrições do projeto (PMI, 2013). 

2.6.6. TECNOLOGIA DAS COMUNICAÇÕES EM PROJETOS 

A tecnologia das comunicações trata dos métodos para transferir a inforrmação entre 

as partes interessadas. Para a escolha do método mais correto é necessário analisar os 

requisitos de informação de cada uma das partes interessadas do projeto. Além disso, é 

essencial conhecer o número de canais de comunicação potencial, dado pela equação n(n-1)/2, 

onde n é o número de partes interessadas. Conhecendo os canais de comunicação potencias e 

a necessidade de informação de cada parte interessada é possível definir quem se comunicará 

com quem e quem receberá cada informação (PMI, 2013). 

O método utilizado por cada projeto pode variar, pois vai depender de vários fatores 

como urgência da necessidade de informações, disponibilidade de tecnologia, facilidade de 

uso, ambiente do projeto, sensibilidade e confidencialidade das informações (PMI, 2013). 

2.6.7. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

As informações do projeto podem ser gerenciadas e distribuidas utilizando diferentes 

ferramentas, tais como documentos impressos (cartas, relatórios e comunicados à imprenssa), 

comunicações eletrônicas (e-mails, telefone, videoconferências, etc.) e ferramentas eletrônicas 

de projetos (programas de gerenciamento de projetos, programas de suporte a reuniões, 

portais, etc.). 

2.6.8. SIGP 

O SIGP é o Sistema de Informação de Gerenciamento de Projetos. Segundo o Guia 

PMBok trata-se de 

ñUm sistema de informação que consiste de ferramentas e técnicas usadas 

para reunir, integrar e disseminar as saídas dos processos de 

gerenciamento de projetos. Ele é usado para dar suporte a todos os 

aspectos do projeto, da iniciação ao encerramento, e pode incluir sistemas 

manuais e automatizados.ò 

PMI - (2013) 
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2.6.9. GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES 

As operações são esforços contínuos que geram sempre as mesmas saídas e têm 

definida a quantidade de recursos necessários para execução de cada tarefa. Desta forma fica 

clara a diferença entre operações e projetos, uma vez que o último é de natureza temporária. O 

gerencimento das operações tem como objetivo assegurar que as áreas de negócio continuem 

funcionando de forma eficiente através do uso dos melhores recursos para atender as 

necessidades do cliente. Dessa forma o gerencimento das operações se preocupa com os 

processos que transformam entradas (matéria-prima, por exemplo) em saídas (exemplo: 

produtos acabados). 

Os projetos podem cruzar com as operações durante sua vida. Isto acontecendo, 

automaticamente será transferido conhecimento do projeto para operações. Para introdução do 

projeto é realizada a transferência de recursos do projeto para operação próximo ao final do 

projeto (handover) ou a transferência de recursos de operações para o projeto no seu ínicio. 

É essencial o engajamento das partes interessadas das áreas operacionais com o 

projeto de forma a assegurar que suas necessidades estão sendo atendidas e evitando 

problemas desnecessários por negligencia de informações (PMI, 2013). 

2.6.10. ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

As estruturas organizacionais podem ter grande influência nos projetos, pois definem 

questões importantes relacionadas a disponibilidade de recursos, processos de comunicação, 

dentre outros. As estruturas organizacionais podem ser projetizadas ou funcionais, com uma 

variedade de estruturas matricias entre elas. A Figura 4 mostra as principais características 

relacionadas a projetos dos principais tipos de estruturas organizacionais (PMI, 2013). 
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Figura 4: Influência das estruturas organizacionais no projeto 

Fonte: PMI (2013) 

 

A estrutura funcional clássica é uma hierarquia em que cada funcionário possui um 

superior bem definido. Os funcionários são agrupados por especialidades, como por exemplo, 

marketing, compras, engenharia, etc. Esses agrupamentos podem ainda ser subdivididos, 

como por exemplo, engenharia elétrica, mecânica, etc. Neste tipo de estrutura, cada 

departamento funcional fará seu trabalho do projeto de forma independente dos outros 

departamentos (Figura 5). 

 
Figura 5: Organização funcional 

Fonte: PMI (2013) 

 

Na outra extremidade encontra-se a estrutura organizacional projetizada, na qual os 

membros do time de projeto trabalham juntos e a maior parte dos recursos da organização está 
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envolvida no projeto. Neste tipo de organização os GPs possuem maior autonômia e 

autoridade (Figura 6). 

 
Figura 6: Organização projetizada 

Fonte: PMI (2013) 

 

As organizações podem também ter características do tipo funcional e projetizada ao 

mesmo tempo. As organizações matriciais podem ser classificadas como fracas, balanceadas 

ou fortes, dependendo do nível relativo de poder e influência entre os gerentes funcionais e 

gerentes de projetos. Muitas organizações envolvem todas essas estruturas em vários níveis e 

são frequentemente chamadas de organizações compostas. A Figura 7 exemplifica estas 

organizações. 



13 

 

 
Figura 7: Estruturas organizacionais 

Fonte: PMI (2013) 

 

2.7. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

O processo de desenvolvimento de produto engloba o desenvolvimento de um novo 

projeto para um novo produto ou serviço, considerando o planejamento da sua produção, 

distribuição, vendas, utilização e descarte. 

Conforme pesquisa feita por SALGADO et al, diferentes autores interpretam as fases 

do desenvolvimento de produto de formas distintas porém muito similares, conforme pode ser 

visto na Figura 8. 
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Figura 8: Visão geral de alguns modelos para o processo de desenvolvimento de produtos 

Fonte: BACK, 1983; ROSENTHAL, 1992; VINCENT, 1989; WHEELWRIGHT; CLARK, 1992; COOPER; 

EDGETT, 1999; PAHL et al., 2005; ROZENFELD et al., 2006 apud SALGADO (2009) 

 

2.8. METODOLOGIA 5W2H  

O método 5W2H é utilizado para definir um problema, uma causa ou uma solução 

(MEIRA apud CARPENEDO, 2014, p. 17). É uma técnica que pode ser utilizada para 

mapeamento e padronização de processos, na elaboração de planos de ação e no 

estabelecimento de procedimentos associados a indicadores (MARSHALL apud 

CARPENEDO, 2014, p. 17). Na Figura 9 são apresentadas as etapas de utilização do método 

5W2H. 

 

Figura 9: Etapas para aplicação do 5W2H 

Fonte: MEIRA apud CARPENEDO, 2014, p. 17 

 

2.9. PROJECT MODEL CANVAS  

A metodologia Canvas propõe uma maneira mais amigável de conceber um plano de 

projetos. Seus componentes estão agrupados em perguntas fundamentais (Por quê, O quê, 

Quem, Como, Quando e Quanto), estabelecendo um protocolo de integração que leva em 

conta a teoria de gerenciamento de projetos. Ela ajuda a desenhar o modelo mental que temos 
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do plano e permite visualizar suas ligações e dependências em uma única página. Para colocar 

a metodologia em prática é possível criar um canvas utilizando apenas uma folha em formato 

grande (A1) e alguns bloquinhos de post-it, conforme demonstrado na Figura 10 abaixo. 

 
Figura 10: Project Model Canvas 

Fonte: http://blog.myscrumhalf.com/2013/05/project-model-canvas/ 

 

2.10.  LEVANTAMENTO DE DADO S PARA PROJETO DE PESQUISA ATRAVÉS 

DE QUESTIONÁRIO  

De acordo com GIL, os levantamentos desenvolvem-se através de várias fases que 

acontecem em geral na seguinte sequência: especificação dos objetivos, operacionalização dos 

conceitos e variáveis, elaboração do instrumento de coleta de dados (questionário, entrevista e 

formulário), pré-teste do instrumento, seleção da amostra, coleta e verificação dos dados, 

análise e interpretação dos dados e redação do relatório (GIL, 2010). 

Um questionário é um instrumento de pesquisa constituído de várias perguntas sobre 

um determinado tema. O questionário é enviado para os respondentes, que o preenchem e 

devolvem para o entrevistador. As respostas são transformadas em estatísticas. Os 

questionários podem ser do tipo de autoaplicação (em que os respondentes recebem o 

questionário para eles mesmos preencherem), aplicado por telefone e via entrevista face a 

face. A escolha do tipo de questionário a ser utilizado depende principalmente do orçamento 

do projeto e do tamanho da amostra (VIEIRA, 2009). Segundo VIEIRA, para criar um bom 

questionário é necessário definir dois pontos básicos: os objetivos do trabalho e o tipo de 

amostra. É muito importante também incluir uma carta de apresentação com uma breve 
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explicação do objetivo de estudo, para assegurar uma boa impressão por parte dos 

respondentes (VIEIRA, 2009). 

2.10.1. OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONCEITOS E VARIÁVEIS 

Os conceitos ou variáveis utilizados nos levantamentos podem ser empirícos, ou seja, 

fatos ou fenômenos facilmente observáveis e mensuráveis, ou podem ainda ser de difícil 

observação e mensuração. Para este segundo caso é necessária a operacionalização desses 

conceitos e variáveis para torná-los passíveis de observação e mensuração. Deve-se definir os 

conceitos ou variáveis teoricamente e então proceder com a chamada operacionalização das 

dimensões da variável. Essa definição dará referência aos indicadores da variável que 

possibilitarão identificá-la de maneira prática (GIL, 2010). 

2.10.2. PERGUNTAS E RESPOSTAS 

As respostas podem ser do tipo quantitativas ou qualitativas. A primeira refere-se a 

respostas numéricas, enquanto a segunda é obtida através de palavras. As respostas podem ser 

dadas nas palavras dos respondentes ou podem ser oferecidas alternativas de resposta.  

As questões podem ser gerais ou específicas. Ainda pode-se optar por perguntas 

fechadas, quando o respondente escolhe uma das alternativas de resposta, ou questões abertas, 

que não são sugeridas respostas. 

No caso das questões abertas a principal vantagem é conseguir respostas que 

realmente refletem a opnião dos respondentes. No entanto a apuração dos dados para questões 

abertas é bastante complexa: As respostas devem ser lidas separadamente e não há tabulação 

dos resultados. Recomenda-se então que a análise desse tipo de questão seja feita por 

profissionais especializados seguindo os seguintes passos: ler as questões, anotar as idéias 

mestras e agrupar as idéias com significado semelhante. 

A principal vantagem das questões fechadas é que as perguntas são fáceis de 

responder bem como realizar a apuração dos dados. Para questões fechadas, ao perguntar 

fatos ou atitudes, duas opções de resposta são suficientes (sim ou não), mas tratando-se de 

perguntas de opnião recomenda-se ao menos incluir categorias similares a ñN«o seiò e ñN«o 

decidiò. As opções de resposta para questões fechadas podem ser do tipo binária, múltipla 

escolha e escalonada. Um dos métodos para utilizar o escalonamento das opções de resposta 

foi proposto por Likert. Ele enfatizou o uso de escala com cinco alternartivas, similares a: 1. 

concorda fortemente; 2. concorda; 3. nem concorda nem discorda; 4. discorda; 5. discorda 
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fortemente; o que ficou conhecido como itens de Likert, e é amplamente utilizado em 

levantamento de dados. Os itens de Likert aumentam a flexibilidade do questionário e tornam 

a tarefa do participante mais agradável. Para utilizar os itens de Likert como opções de 

resposta constrói-se uma escala de Likert, que auxilia na operacionalização dos conceitos e 

váriáveis e também facilita a análise dos resultados. Abaixo seguem os passos para construção 

de uma escala de Likert: 

¶ Passo 1: Escreva uma série de itens (ou declarações) que, em sua opnião, podem 

dar medida ao conceito; 

¶ Passo 2: Avalie a capacidade de cada item para medir o conceito; 

¶ Passo 3: Determine quantos itens compõe o questionário; 

¶ Passo 4: Estabeleça quantas opções de resposta serão dadas para cada item; 

¶ Passo 5: Atribua escores a cada alternativa de resposta; 

¶ Passo 6: Construa o questionário; 

¶ Passo 7: Aplique o questionário, recolha as respostas e calcule o escore total, dado 

pela soma dos escores. 

Apesar da recomendação de Likert para o uso de 5 opções de resposta, não existe 

consenso entre os especialistas sobre a quantidade de opções de resposta, uma vez que com 

número ímpar de questões, o respondente pode escolher a alternativa do meio da série, o que 

poderia caracterizar que ele est§ no ñponto neutroò. Desta forma, alguns especialistas 

recomendam o uso de número par de opções de resposta, forçando assim um posicionamento 

por parte do respondente. No entanto isto pode ser visto como uma forma de pressionar o 

participante. Dada a controvérsia, recomenda-se fazer questões com número par de respostas 

para forçar um posicionamento, e número ímpar de resposta para questões mais sensíveis em 

que o participantes possa se sentir pressionado. 

A ordem das questões podem afetar a forma como elas são respondidas. Vieira 

recomenda que questões com mesmo tema sejam agrupadas e que se evite mudar de tópico 

sem plano. Outra sugestão é iniciar o questionário com perguntas factuais, como por exemplo 

dados demográficos, pois elas são fáceis de responder e podem motivar o respondente a 

preencher o questionário. Quanto ao comprimento do questionário, recomenda-se que seja 

curto, entre 15 e 30 questões (VIEIRA, 2009). 
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2.10.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Em geral os levantamentos tem um universo de elementos bastante grande a ponto de 

tornar impossível a consideração de sua totalidade. Desta forma, trabalha-se com uma 

amostra, ou seja, uma pequena parte dos elementos que compõe o universo. Caso seja 

possível trabalhar com todo o universo o resultado do levantamento será um censo. 

Para que os dados obtidos do levantamento sejam significativos é necessário que a 

amostra tenha uma quatidade miníma de elementos. Segundo Vieira, a quantidade de 

elementos da amostra é determinada, na prática, mais por considerações imaginárias ou reais a 

respeito do custo de cada unidade amostrada do que por técnicas estatísticas (VIEIRA, 2009).  

2.10.4. PRÉ-TESTE 

O pré-teste é uma forma de validar o instrumento de pesquisa. O objetivo do pré-teste 

é garantir que o instrumento escolhido meça o que se pretende medir. O primeiro passo do 

pré-teste é selecionar indivíduos que pertecem ao grupo que se pretende estudar. A quantidade 

de pessoas pode ser bem restrita. GIL recomenda entre 10 e 20 indivíduos, independente do 

tamanho da amostra da pesquisa. O segundo passo é aplicar o questionário nestes indivíduos e 

medir o tempo despendido para respondê-lo. O terceiro passo é analisar o questionário para 

verificar se todas as perguntas foram respondidas adequadamente, se as respostas dadas 

denotam dificuldade de entendimento, etc. Por fim é feita a entrevista com os participantes do 

pré-teste com objetivo de saber se o respondente teve dificuldades para entender o 

questionário, se alguma pergunta provocou constrangimento, etc (GIL, 2010). 

2.10.5. COLETA E VERIFICAÇÃO DE DADOS 

A não resposta é uma das maiores fontes de erro da pesquisa científica, independente 

de tratar-se de uma amostra ou censo. A solução proposta para este problema segundo Vieira, 

é insistir para que respondam. Mas ainda assim pode-se continuar sem retorno. A taxa de 

resposta é a razão entre o número de indivíduos que responderam o questionário e o total de 

indivíduos amostrados, multiplicada por 100. Espera-se taxa de  retorno de, pelo menos, 70% 

(VIEIRA, 2009). 

2.10.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O processo de análise e interpretação dos dados envolve os procedimentos de 

codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. 
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2.11. GRUPO VOLVO  

O Grupo Volvo é um dos maiores produtores de caminhões, ônibus, equipamentos de 

construção e motores industriais e marítmos do mundo. Além disso o grupo prove soluções de 

serviços e financeiras. O Grupo Volvo tem sua matriz em Gothenburg, Suécia, e hoje conta 

com aproximadamente 100 mil funcionários, com plantas em 19 países e vendas em mais de 

190 mercados. A visão do Grupo Volvo é tornar-se líder global em soluções de transporte 

sustentável (VOLVO GROUP). 

2.12. VOLVO DO BRASIL  

A Volvo iniciou suas operações no Brasil em 1977 e hoje possui fábrica em Curitiba 

(PR) e Pederneiras (RJ), totalizando aproximadamente 5200 funcionários (FERRETI, 2014; 

GRUPO VOLVO NO BRAZIL, 2016). A Volvo conta com práticas de gestão reconhecidas 

pelo mercado, sendo eleita por 5 vezes a melhor empresa para se trabalhar no setor 

automotivo, título concedido pela revista Guia Você S/A (NA ESTRADA, 2016) e a única 

montado do setor que recebeu 3 vezes o PNQ, Prêmio Nacional de Qualidade (FNQ, 2016). 

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1. METODOLOGIA DE COMUN ICAÇÃO EM PROJETOS N A VOLVO DO 

BRAZIL  

3.1.1. PROCEDIMENTOS E NORMAS PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 

DVP e PAP 

O processo DVP (Develop Product and Aftermarket Product Portfolio) é a 

metodologia de gerenciamento de projetos da Volvo que descreve como desenvolver 

produtos. Ele específica os entregáveis, fases(gates) e pontos de decisão que devem ser 

considerados ao desenvolver, industrializar, comercializar e entregar novos produtos ou 

modificação em produtos já existentes (Figura 11). 

O DVP (Global Development Process) Project Handbook é o guia das melhores 

práticas de projeto da Volvo, construído com base em anos de experiência em 

desenvolvimento de produto. 
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Figura 11: DVP da Volvo 

Fonte: Intranet Volvo 
 

O PAP (Project Assurance Plan) contém todas as atividades do DVP Project 

Handbook. O PAP é utilizado para definir os critérios específicos de cada gate e assegurar 

que todas as atividades previstas foram executadas. 

3.1.2. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO NA VOLVO 

3.1.2.1 ENTREGÁVEIS 

 Para cada gate do projeto são definidos os entregáveis do projetos para todas as área de 

conhecimento, conforme PAP. No próprio PAP é definido quem é o responsável (função) pela 

atividade (marcado com x na Figura 12) e áreas envolvidas (marcado com o na Figura 12). Há 

também uma coluna para preencher o nome do responsável pela atividade e outra para o nome 

do principal receptor da informação gerada por aquela atividade. Na Figura 12 segue a lista de  

entregáveis relacionados a gestão da comunicação e retirada do PAP.  
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Figura 12: PAP para Gerenciamento da comunicações em projetos da Volvo (versão 2014) 

Fonte: Intranet Volvo 
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3.1.2.2 CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 Os canais oficiais de comunicação da Volvo utilizados para passar informações do 

projeto para os stakeholders são os seguintes: 

¶ Comites de decisão (Steering Committee - SC) : Trata-se de uma reunião em que o 

projeto é apresentado para os membros do comitê (geralmente participa ao menos um 

representante de cada área de negócios da Volvo) pelo CPM do projeto (Chief Project 

Manager) com objetivo de informar ou de solicitar decisão (ex. Frente a gates, 

necessidade de investimentos, etc.). A apresentação do projeto no SC acontece em 

cada gate do projeto e conforme necessidade. 

¶ Pulse Meeting:  A reunião pulse acontece uma vez por semana e é feita pelos CPMs de 

cada projeto. É uma reunião curta (aproximadamente 30 minutos) que acontece com 

todos os integrantes em pé em uma sala. O objetivo é requistar suporte das áreas que 

estão trabalhando no projeto e informar roadblocks (Barreiras de projeto) para a 

organização. 

¶ Kick-off meeting e Meetings: A reunião de abertura (kick-off) é a primeira reunião do 

CPM com o time de projetos. É uma reunião para apresentação do escopo básico do 

projeto e definição de como será feito o gerenciamento do projeto. Na reunião de 

Kick-off é definido se haverão reuniões regulares (meetings) com este mesmo grupo, 

qual sua frequencia e horário. As reuniões regulares tem como objetivo definir 

atividades, datas, etc. (que serão submetidas a decisão dos SC), informar o grupo sobre 

o progresso do projeto e resolver roadblocks. 

¶ Reference Group: O Reference Group é um comitê de decisão que conta com gerentes 

e coordenadores de uma área de negócios específica. O projeto é apresentado pelo 

gerente do projeto - PM (Project Manager) da respectiva área com objetivo de 

informar ou de solicitar uma recomendação para o SC (ex. Frente a gates, quando 

precisa de investimentos, etc.). A apresentação acontece em cada gate do projeto e 

conforme necessidade. 

¶ Introblock Scorecard ï Para os projetos que fazem parte do chamado Introblock ï IB 

(projetos de pequena a média escala que são reunidos em uma única data de 

introdução e gerenciados por um mesmo CPM) é emitido um reporte uma vez ao mês 

para os PMs, coordenadores e gerentes das áreas impactadas, contendo informações 

sobre o progresso dos projetos. 
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3.2. IDENTIFICAÇÃO DOS GA PS DE COMUNICAÇÃO 

Os canais de comunicação oficiais utilizados pela Volvo apresentado no item 3.1.2.2 

garantem que o PM de cada área irá participar da reunião de abertura do projeto e das 

reuniões regulares, que irá receber o IB Score Card e que apresentará os projetos sob sua 

responsabilidade no Reference Group da sua área. Além disso, os representantes que 

participam da pulse meeting e no SC poderão solicitar informações ao PM sobre o projeto. No 

entanto quando trata-se da distribuição das informações do projeto para as áreas operacionais 

não há meio oficial de comunicar, o método utilizado depende do PM de cada área. Isto não 

significa que o PM não será solicitado pela própria área operacional para passar informações 

do projeto caso eles tenham recebido uma demanda não informada previamente pelo PM. 

Contudo, não existe hoje ferramenta que assegure que o minímo de informações está sendo 

repassada pelo PM às áreas operacionais, no tempo certo e com a qualidade esperada. 

Apesar de não existir um canal de comunicação formal entre PM e operações, não é 

possível afirmar que existe um problema de comunicação. Para descobrir se realmente existe 

este gap (lacuna) de comunicação decidiu-se aplicar um questionário para áreas operacionais 

do projeto. 

3.2.1. QUESTIONÁRIO 

Para este trabalho foi escolhido o questionário do tipo autoaplicação devido ao 

orçamento do projeto e também ao perfil dos respondentes ser constituído de pessoas com 

fácil acesso a internet. Ele foi enviado por e-mail utilizando a ferramenta oline e gratuita 

Google Forms. Abaixo segue o detalhamento das fases do levantamento executado conforme 

descrito no Item 2.9. 

3.2.1.1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo geral do questionário é descobrir se realmente existe uma lacuna de 

comunicação do projeto com as áreas operacionais, ou seja, se há informações que não 

chegam para o operacional. E se houver realmente um gap, levantar quais informações 

deveriam ser melhor repassadas de forma a possibilitar a construção de uma proposta de 

modelo de comunicação entre essas áreas. 

Ao colocar o objetivo geral do questionário em forma de perguntas tem-se: 

¶ As informações do projeto são repassadas para as áreas operacionais? 
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¶ Quais informações do projeto são importantes para as áreas operacionais? 

Os objetivos específicos do questionário foram construídos a partir dessas perguntas. 

Se as informações do projeto não estão sendo repassadas, quais seriam estas informações? Em 

qualquer projeto as informações necessárias estão contidas em uma das 10 áreas de 

conhecimento de projetos (Figura 13), logo os objetivos específicos foram gerados 

considerando esta correlação, conforme apresentado Figura 14.  

 
Figura 13: 10 áreas de conhecimento em projetos 

Fonte: PMI, 2013 

 

Apesar das áreas Custo, Risco, Integração e Aquisições não terem sido mencionadas 

na Figura 14, entende-se que elas já foram indiretamente contempladas devido a trípla 

restrição (Figura 15). A trípla restrição dita que ao alterar escopo, tempo, custo ou qualidade 

as outras áreas de conhecimento serão automaticamente afetadas. Note que as demandas 

conflitantes podem ser influenciadas (positiviamente ou negativamente) pelo risco. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyhqio9Z3KAhWrnnIKHSsTA_MQjRwIBw&url=http://www.diegomacedo.com.br/category/gerenciamento-de-projetos/&psig=AFQjCNFJtQIiGp3CAq8vgaSneg32_2Ybtg&ust=1452469666263735
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Figura 14: Objetivos específicos correlacionados com as áreas de conhecimento em projetos 

Fonte: autor 

 

 
Figura 15: Tríplice restrição 

Fonte: PMI, 2013 

 

CONCEITO QUE SE 

QUER MEDIR
Objetivo específico

Área de conhecimento 

de Projetos

Identificar se as necessidade do projeto estão sendo 

informadas para as áreas operacionais
Escopo

Identificar se os canais de comunicação do projeto são 

conhecidos

Recursos Humanos

Comunicação

Identificar se os canais de comunicação do projeto são 

conhecidos
Comunicação

Identificar se as necessidade do projeto estão sendo 

informadas para as áreas operacionais com 

antecedência

Tempo

Identificar se o propósito das atividades e o escopo 

do projeto são informados para as áreas operacionais
Escopo

Identificar se as informações do projeto necessárias 

para execução das atividades das áreas operacionais 

são disponibilizadas de forma eficiente e quais 

informações do projeto são importantes para as áreas 

operacionais

Escopo

Identificar se os responsáveis por cada atividade são 

informados da mesma

Recursos Humanos

Comunicação

Stakeholders

 Identificar se as áreas operacionais sabem onde 

buscar as informações do projeto
Comunicação

 Identificar se o cronograma do projeto é distribuido 

para as áreas operacionais
Tempo

 Identificar se está claro porque a tarefa executada 

por uma área é importante para outra
Escopo

 Identificar como a informação está sendo transmitida 

em termos de qualidade

Qualidade

Comunicação

Identificar se a quantidade de informação recebida 

sobre o projeto está adequada
Comunicação

As informações do 

projeto são repassadas 

para as áreas 

operacionais?

Quais informações do 

projeto são 

importantes para as 

áreas operacionais?

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinl52bnZ_KAhWJTZAKHeRHAV4QjRwIBw&url=http://escritoriodeprojetos.com.br/restricao-tripla.aspx&bvm=bv.111396085,d.bGQ&psig=AFQjCNGIy8PtnZ8qZbqbbXftXj-s68v1_w&ust=1452514719443772
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3.2.1.2. OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONCEITOS E VARIÁVEIS 

Para operacionalizar os conceitos em forma de perguntas para o questionário utilizou-

se o conceito de escala de Likert e 5W2H, descritos nos Itens 2.9.2 e 2.8, respectivamente. 

Primeiramente identificou-se os conceitos que se pretende medir com o questionário, sendo 

eles: 1. As informações do projeto são repassadas para as áreas operacionais?; 2. Quais 

informações do projeto são importantes para as áreas operacionais?. Após a determinação dos 

conceitos prosseguiu-se com a determinação da sua dimensão. Para determinação da 

dimensão do conceito seguiu-se os passos 1, 2 e 3 utilizados na construção de uma escala de 

Likert: 

a) Passo 1: Para determinação dos itens com objetivo de medir os conceitos propostos 

utilizou-se a metodologia 5W2H descrita no Capítulo 2.8. Esta metodologia foi 

utilizada por ser uma técnica que auxilia na solução de problemas (neste caso o gap 

de comunicação) e por conter as perguntas básicas que devem estar claras antes de 

se iniciar qualquer tarefa: O que devo fazer? Por que isto deve ser feito? Quando 

deve ser feito? Quem deve fazer? Onde encontro as informações sobre o que devo 

fazer? 

b) Passo 2: Para avaliar a capacidade de cada item medir o conceito confrontou-se os 

itens com os objetivos específicos do trabalho. Percebeu-se que os itens definidos 

estão cooerentes com os objetivos da pesquisa. 

c) Passo 3: A quantidade de itens a serem medidos foi dado automaticamente pela 

metodologia 5W2H. No entanto, apesar de haver dois conceitos a serem medidos, 

as duas perguntas com ñHò (how and how much), puderam ser compiladas para os 

dois conceitos, logo o total de itens foi definido como 12. 

O resultado da operacionalização das variáveis segue abaixo na Tabela 1. 
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Tabela 1: Operacionalização de variáveis 

Fonte: autor 
 

3.2.1.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Conforme descrito no Capítulo 2.7 o processo de desenvolvimento de um novo produto 

considera o planejamento da sua produção, distribuição, vendas, utilização e descarte. Para 

este trabalho considerou-se as áreas envolvidas diretamente em projetos de desenvolvimento 

de produto do seu desenvolvimento até a produção e preparação para pós-venda. Sendo assim 

as áreas da Volvo escolhidas para aplicação do questionário foram: Desenvolvimento de 

produto, Validação, Compras, Qualidade de fornecedores, Engenharia logística, Preparação 

para Produção e Pós-venda. 

A área de Desenvolvimento de Produto da Volvo é responsável por especificar, criar  

designs e analisar sistemas e módulos conforme os requisitos definidos pelo projeto.  

A área de Verificação é responsável por criar objetos de teste virtuais, construir 

veículos de teste protótipo, realizar verificações virtuais e físicas e também verificar se as 

soluções de hardware atendem os requisitos de geometria da companhia. 

CONCEITO QUE SE 

QUER MEDIR
5W2H ITENS QUE PODEM MEDIR O CONCEITO Objetivo específico

WHAT / O QUE? - QUAL?Foi informado sobre o que deve fazer?
Identificar se as necessidade do projeto estão sendo 

informadas para as áreas operacionais

WHO / QUEM?
Sabe quem é o responsável por informar as 

demandas?

Identificar se os canais de comunicação do projeto são 

conhecidos

WHERE / ONDE?
Sabe onde a demanda será informada (canal de 

comunicação)?

Identificar se os canais de comunicação do projeto são 

conhecidos

WHEN / QUANDO? Quando foi informado sobre o que deve fazer?

Identificar se as necessidade do projeto estão sendo 

informadas para as áreas operacionais com 

antecedência

WHY / POR QUÊ? Foi informado por quê a demanda existe?
Identificar se o propósito das atividades e o escopo 

do projeto são informados para as áreas operacionais

WHAT / O QUE? - QUAL?
Qual informação precisa para executar a 

atividade?

Identificar se as informações do projeto necessárias 

para execução das atividades das áreas operacionais 

são disponibilizadas de forma eficiente e quais 

informações do projeto são importantes para as áreas 

operacionais

WHO / QUEM? Quem é o responsável por realizar a atividade?
Identificar se os responsáveis por cada atividade são 

informados da mesma

WHERE / ONDE?
Onde é possível encontrar a informação para 

executar a atividade?

 Identificar se as áreas operacionais sabem onde 

buscar as informações do projeto

WHEN / QUANDO? Quando você deve entregar a atividade?
 Identificar se o cronograma do projeto é distribuido 

para as áreas operacionais

WHY / POR QUÊ?
Por que a atividade / informação que você 

entrega é importante?

 Identificar se está claro porque a tarefa executada 

por uma área é importante para outra

HOW / COMO?
Como a informação está sendo repassada (em 

termos de qualidade)?

 Identificar como a informação está sendo transmitida 

em termos de qualidade

HOW MUCH / QUANTO?Quanta informação está sendo repassada?
Identificar se a quantidade de informação recebida 

sobre o projeto está adequada

As informações do 

projeto são repassadas 

para as áreas 

operacionais?

Quais informações do 

projeto são 

importantes para as 

áreas operacionais?
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Os departamentos de Compras são responsáveis por executar a compra dos 

componentes e sistemas entregues pela área de desenvolvimento de produto conforme 

especificações e padrões da Volvo. 

Os departamentos de Qualidade de Fornecedores são responsáveis por assegurar a 

qualidade dos componentes e sistemas junto ao fornecedor, garantindo que os mesmos 

atendem as requisitos de qualidade, de processo e ambientais estipulados pela Volvo. 

A área de produção engloba vários departamentos com funções distintas. Para o 

questionário que foi aplicado foram selecionadas duas áreas: Preparação para Produção e 

Engenharia Logística. O departamento de Preparação para Produção tem como função criar as 

alterações de processo necessárias para incorporação das mudanças de produto, assegurar os 

equipamentos e ferramentas necessários para executar os processos de produção, negociar 

alterações de produto para facilitar os processo produtivos e assegurar que a visão de processo 

produtivo da área de negócio está sendo atendida pelo projeto. O departamento de Engenharia 

Logística é responsável por garantir embalagens, equipamentos e ferramentas necessários para 

executar os processos logísticos na planta, negociar alterações de produto para facilitar o 

fluxo logístico e assegurar que a visão de processo logístico está sendo atendida pelo projeto. 

A área de pós-venda da Volvo inclui várias sub áreas. Para o questionário aplicado 

neste trabalho foram selecionados dois departamentos, que são responsáveis pela preparação 

do produto para pós-venda. Estes dois departamentos juntos são responsáveis por realizar as 

verificações virtuais conectadas a manutenção, definir a duração de reparos e intervalos de 

manutenção, atualizar e criar instruções de serviço e informações para o manual do motorista. 

Além disso são também responsáveis por definir quais peças do projeto serão peças de 

reposição e criar kits de reposição quando necessário, atualizando o catálogo de peças para os 

clientes. 

Foi levantada a quantidade de pessoas que trabalham com projeto para cada uma das 

áreas selecionadas, sendo excluídas as pessoas que estavam de férias, terceiros e pessoas com 

cargos de liderança, pois estas poderiam levar a resultados divergentes, uma vez que elas 

podem ter acesso a reuniões e fóruns que os alimenta com informações extras. Partindo destes 

parâmetros chegou-se a um universo de 100 pessoas. Este universo foi considerado como 

pequeno já que a ferramenta de aplicação do questionário é de autoaplicação enviada via e-

mail, logo não foi necessário selecionar uma amostragem do universo, foi possível considerar 
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ele todo, e desta forma, conforme descrito no Capítulo 2.9.3, o resultado do levantamento foi 

um censo. A distribuição dos respondentes por área de atuação segue na Tabela 2 abaixo: 

 
Tabela 2: Distribuição do universo de respondentes por área 

Fonte: autor 

 

3.2.1.4. ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Conforme explicado no Capítulo 2.9, a carta de apresentação é uma parte muito 

importante do questionário. O questionário foi enviado via internet, logo optou-se por 

escrever a carta de apresentação no corpo do e-mail, incluir uma breve explicação do escopo 

do levantamento no cabeçalho do questionário e ainda, logo abaixo de cada questão, incluir o 

objetivo específico da pergunta. Segue na Figura 16 a carta de apresentação enviada aos 

respondentes. 

 
Figura 16: Carta de apresentação do questionário 

Fonte: autor 

 

Para o questionário aplicado optou-se por questões específicas, pois após realizar a 

operacionalização das variáveis no Capítulo 3.2.1.2. ficou bastante claro aquilo que se busca 

saber através deste levantamento. As questões geradas a partir da operacionalização das 

váriáveis foram adaptadas para a pesquisa em questão. 

ÁREAS
NÚMERO DE 

RESPONDENTES

Desenvolvimento de Produto - VE 27

Verificação e Validação - FVV 7

Compras - PUR 18

Qualidade de Fornecedores - PUR 16

Engenharia Logística 13

Preparação para Produção - PIE 13

Pós-venda - AMT 6
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Iniciou-se o questionário com a única pergunta de caráter factual demográfico e então 

dividiu-se o questionário em duas partes, uma para cada conceito que se pretendia medir 

(Tabela 1). A idéia inicial era utilizar somente perguntas fechadas, com 5 opções de resposta 

do tipo escalonada, seguindo o conceito de itens de Likert. Ainda, no final do questionário 

pretendiasse incluir o tópico ñcoment§riosò para resposta livre. No entanto, ao considerar que 

os resultados do questionário seriam entradas para construção de um modelo de comunicação, 

ficou claro que as respostas das perguntas relacionadas a o que deve ser feito e qual 

informação é importante (WHAT ï Tabela 1) seriam insuficientes para construção do 

questionário, já que tratavam-se de perguntas fechadas com opções de resposta limitadas. 

Seria preciso entender quais informações devem ser melhor comunicadas em detalhes. Logo, 

para este item foi criada uma questão aberta. 

3.2.1.5. PRÉ-TESTE DO INSTRUMENTO 

O questionário de pré-teste foi aplicado em 11 pessoas, individualmente, sendo ao 

menos um representante de cada uma das áreas selecionadas. A aplicação do questionário foi 

feita pessoalmente, iniciando-se com a explicação dos objetivos do levantamento, e então 

entregando o questionário impresso para os respondentes. Para cada um deles foi medido o 

tempo de resposta e feita a análise subsequente para verificar se todas as perguntas foram 

respondidas adequadamente. Então foi feita a entrevista com os participantes. Nas Figuras 17 

a 20 segue um dos questionários aplicados. Os respondentes do pré-teste fazem parte do 

universo da pesquisa e foram escolhidos pelo critério de disponibilidade de horário. Os 

resultados seguem na Tabela 3. Por questões de privacidade dos participantes cada 

respondente recebeu um código numérico. Os questionário de pré-teste foram identificados 

com letras. O tempo médio de resposta foi de 4 minutos e 30 segundos, mas preferiu-se 

considerar o maior tempo de resposta como referência, neste caso, 6 minutos e 25 segundos. 
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Figura 17: Questionário de pré-teste p. 1 

Fonte: autor 
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Figura 18: Questionário de pré-teste p. 2 

Fonte: autor 
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Figura 19: Questionário de pré-teste p. 3 

Fonte: autor 
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Figura 20: Questionário de pré-teste p. 4 

Fonte: autor 
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Á

R
E

A 

RESPONDENTE 
PRÉ-TESTE 
APLICADO

? 

TEMPO DE 
RESPOSTA 
(MINUTOS) 

COMENTÁRIOS DO PRÉ-TESTE 
NA ENTREVISTA e NO CAMPO COMENTÁRIOS 

D
e
se

n
vo

lv
im

e
n
to

 d
e
 p

ro
d
u
to 

2 B 06:25 

1. Fazer uma alteração na introdução: Alterar projeto de 
produto para desenvolvimento de produto (contextualizar 
bem) 
2.  Incluir mais opções de resposta na questão 13 

9 D 04:22 

1. Melhor introdução - incluir mais detalhes sobre a 
motivação da pesquisa 
2. Incluir mais opções de resposta na questão 6 
(quase/quase nunca...) 
3. Incluir mais opções de resposta na questão 13 (ex. 
quase suficiente) 
4. Comentário: Na questão 6 e 7 ficou claro que se 
buscava uma resposta mais detalhada 

16 E 03:52 

1. Comentário: A informação chega de maneiras 
diferentes dependendo da pessoa 
2. Comentário: A forma de receber informação muda ao 
longo do projeto 

20 A 03:42 

1. Sugestão para alterar a questão 1: Você já foi cobrado 
por atividades que você não foi informado que precisava 
fazer? 
2. Questão 6 --> Abrir para opções (quase sempre / 
sempre..) 
3. Questão 13: Incluir opções (ex. somente essencial) 

26 C 03:20 Sem comentários 

V
a

lid
a

ç
ã

o 

33 F 04:41 

1. Design review ajuda muito, geralmente é lá que são 
colocados os inputs da área 

C
o

m
p
ra

s 

49 I 05:09 
Sem comentários 

Q
u
a

lid
a

de
 

fo
rn

e
ce

d
o
r 

59 H 05:09 

1. Com frequencia o SQE não é envolvido no projeto e só 
ficar sabendo que tem atividades quando aparece um 
pedido de PPAP na sua tela 

E
n
g
e
n
h
a

ri
a

 lo
g
is

ti
c
a 

72 G 04:40 

1. Objetivos da área logística, produção, etc. não são 
definidos no projeto de produto. Ex. Projeto XXXX não 
definiu no projeto quais peças deveriam ser sequenciadas 
2. Projeto implementa produto sem considerar melhorias 
para as áreas 
3. Projeto é pobre de informação para os processos (Isto 
impacta em tempo hábil para executar as tarefas) 

P
re

p
a

ra
ç
ã

o
 p

a
ra

 p
ro

d
u
ç
ã

o
 

86 J 
Falha no 

equipament
o  

1. Na questão 6 deve-se incluir mais opções de respostas 
(sempre, quase sempre, etc.) 
2. Escopo não definido: As vezes tem que executar 
atividade sem escopo definido e as vezes executa a 
atividade e depois muda o escopo 
3. Há muitos teamplaces e além disso eles são 
estruturados formas diferentes. As vezes ocorre situações 
de falta de acesso 

P
ó

s-

ve
n
d
a 

100 K 03:48 
1. Na questão 13 incluir mais opções de resposta (quase 
suficiente, quase insuficiente, etc.) 

Tabela 3: Resultado do questionário de pré-teste 

Fonte: autor 
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3.2.1.6. COLETA E VERIFICAÇÃO DOS DADOS 

Após a aplicação do questionário de pré-teste e da avaliação das respostas feita 

durante a entrevista o questionário foi revisado para sua versão final, com a qual foi feita a 

coleta de dados. O questionário na sua versão final conta com 15 perguntas, sendo uma de 

caráter factual demográfico, e todas as outras de opnião. Duas perguntas são abertas, sendo 

uma delas ñcoment§riosò. As outras 13 questões fechadas contém 5 opções de resposta. A 

ordem das opções de respostas foi alternada, de forma randômica, entre opções da pior para 

melhor e da melhor para pior. O questionário foi enviado via e-mail e ficou disponível para os 

participantes por uma semana. O tempo de resposta considerado foi a referência do pré-teste, 

6 minutos e 25 segundos, adicionando-se um coeficiente de segurança, levando a um tempo 

estimado de resposta de 10 minutos. Segue abaixo, nas Figuras 21 a 24, a versão final do 

questionário. 
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Figura 21: Questionário versão final parte 1 

Fonte: autor 
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Figura 22: Questionário versão final parte 2 

Fonte: autor 
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Figura 23: Questionário versão final parte 3 

Fonte: autor 
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Figura 24: Questionário versão final parte 4 

Fonte: autor 

  

O questionário foi respondido por 60 pessoas das diferentes áreas selecionadas para 

pesquisa, conforme apresentado nos gráficos da Figura 25. A taxa de retorno foi de 60%, 

abaixo do recomendado, no entanto como está-se trabalhando com todo o universo e não com 

uma amostra, a taxa de retorno foi considerada muito boa. 
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Figura 25: Quantidade de respondentes 

Fonte: autor 

 

A baixa participação da área de Validação pode ser explicada pelo fato de que muitos 

dos seus representantes executam testes fora da companhia, o que pode tomar todo o tempo 

disponível não restando nada para acessar e-mails, além de que nem sempre é possível acessar 

a internet. O resultado das questões fechadas segue nas Figuras 26 a 29, que contém os 

gráficos com o resumo das respostas obtidas através do questionário. 

 
Figura 26: Respostas das questões fechadas, parte 1 

Fonte: autor 

ÁREAS
NÚMERO DE 

RESPONDENTES

NÚMERO DE 

RESPOSTAS POR 

ÁREA

% DE 

RESPONDENTES 

DE CADA ÁREA

% DE RESPONDENTES DE 

CADA ÁREA PELO TOTAL DE 

RESPOSTAS RECEBIDAS

Desenvolvimento de Produto - VE 27 23 85,2% 38,3%

Verificação e Validação - FVV 7 1 14,3% 1,7%

Compras - PUR 18 10 55,6% 16,7%

Qualidade de Fornecedores - PUR 16 8 50,0% 13,3%

Engenharia Logística 13 5 38,5% 8,3%

Preparação para Produção - PIE 13 9 69,2% 15,0%

Pós-venda - AMT 6 4 66,7% 6,7%

% DE RESPONDENTES DE CADA ÁREA
% DE RESPONDENTES DE CADA ÁREA PELO TOTAL DE RESPOSTAS 

RECEBIDAS

85,2%

14,3%

55,6%

50%

38,5%

69,2%

66,7%

38,3%

1,7%
16,7%

13,3%

8,3%

15%

6,7%



42 

 

 
Figura 27: Respostas das questões fechadas, parte 2 

Fonte: autor 
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Figura 28: Respostas das questões fechadas, parte 3 

Fonte: autor 
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Figura 29: Respostas das questões fechadas, parte 4 

Fonte: autor 

 

As questões abertas (Questão 8 e Comentários) tiveram 18 e 31 respostas 

respectivamente, excluindo-se itens tais como ñsem coment§riosò, ñgostei do question§rioò, 

ñcoment§rios na quest«o xò, etc. O resultado detalhado das questões abertas bem como sua 

análise e interpretação de dados será apresentado no próximo Capítulo - Análise e 

Interpretação dos Dados, 3.2.1.7.  

3.2.1.7. ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise das questões fechadas utilizou-se os passos 5 e 7 utilizados para 

construção de uma escala de Likert (Capítulo 3.2.1.2.). Conforme descrito no passo 5 da 

construção de uma escala de Likert foram atribuídos escores para as opções de resposta, sendo 

que a resposta mais negativa recebe escore -2 e a mais positiva +2. Foi escolhido utilizar 

escore com números negativos devido a pegunta neutra, que desta forma poderia ter escore 

igual a zero. A Tabela 4 mostra o escore considerado para cada opção de resposta das 

questões fechadas do questionário. 
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Tabela 4: Atribuição de escore para as respostas 

Fonte: autor 

 

Seguindo o passo 7 da construção da escala de Likert, foi feito o cálculo do escore 

total, chegando ao resultado de 7,75, sendo a nota máxima possível 26 e a miníma -26. Para 

entender melhor a representatividade do resultado foi calculada a sua porcentagem, que 

totalizou 65%, conforme apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Resultado da atribuição de escore para as respostas 

Fonte: autor 

 

Avaliando esses resultados poderia-se pensar que se o valor encontrado fosse igual a -

26 nenhuma informação estaria sendo repassada para as áreas operacionais, se o resultado 

                ESCORE

QUESTÃO
2 1 0 -1 -2

Questão 2 Nunca Quase nunca As vezes Quase sempre Sempre

Questão 3
Logo que a data de 

entrega é definida

Algum tempo antes 

da data de entrega

Próximo da data de 

entrega

Muito próximo da data 

de entrega

Depois da data de 

entrega

Questão 4

Sim, para todos os 

projetos em que 

trabalho

Sim, para a maioria 

dos projetos com os 

quais trabalho

Sim, somente para 

alguns dos projetos 

com os quais trabalho

Não conheço Não existe

Questão 5 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 6 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 7 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 9 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 10 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 11 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 12 Sempre Quase sempre As vezes Quase nunca Nunca

Questão 13 Nunca Quase nunca As vezes Quase sempre Sempre

Questão 14 Suficiente Mais que suficiente Atende parcialmente Em excesso Insuficiente

MÉDIA DOS ESCORES %

QUESTÃO 2
Você já foi cobrado por uma entrega de projeto sem ter sido informado 

previamente sobre essa demanda?
0,50 63%

QUESTÃO 3
 Em que momento você recebe a informação sobre as atividades do projeto 

que você deve executar?
0,62 65%

QUESTÃO 4
Você conhece os canais de comunicação utilizados para informar as 

demandas do projeto?
0,70 68%

QUESTÃO 5
Você sabe quem é o responsável pela entrega das informações do projeto 

necessárias para execução das suas atividades?
0,80 70%

QUESTÃO 6 Você sabe porque a tarefa que você executa é importante para o projeto? 0,63 66%

QUESTÃO 7
As informações que devem ser disponibilizadas pelo projeto para execução 

das suas atividades chegam até você?
0,88 72%

QUESTÃO 9
Você é informado sobre o prazo de entrega das atividades sob sua 

responsabilidade?
1,25 81%

QUESTÃO 10 Você sabe quem irá utilizar as informações geradas pelas suas entregas? 1,10 78%

QUESTÃO 11
Você sabe onde encontrar as informações do projeto que precisa para 

executar as suas atividades?
0,68 67%

QUESTÃO 12
As demandas de projeto trazem definido quem é responsável pela 

execução das atividades?
0,60 65%

QUESTÃO 13
Ao receber uma demanda do projeto, com qual frequência você procura o 

solicitante para esclarecer dúvidas sobre esta demanda?
-0,73 18%

QUESTÃO 14
Como você classifica a quantidade de informação que você recebe sobre o 

projeto?
0,72 68%

7,75 65%

QUESTÕES
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fosse +26 não estaria faltando nenhuma informação e se o resultado fosse igual a zero 

significaria que as informações minímas esperadas estão sendo repassadas. No entanto, o 

resultado apresentado desta forma não é representativo, pois cada questão tem um objetivo 

específico diferente e tem opções de resposta diferentes ligadas a áreas de conhecimento de 

projetos distintas. Logo, a forma de análise foi alterada para considerar as respostas de cada 

questão individualmente, apresentando seus resultados de forma qualitativa e não quantitativa 

e ainda indicando uma tendência de melhora ou piora. A Figura 30 demonstra como foram 

classificadas as respostas de cada questão. 

 
Figura 30: Classificação qualitativa das respostas das questões fechadas 

Fonte: autor 

 

Para definição da tendência avaliou-se, para cada questão, quais foram as 2 opções de 

respostas que receberam maior número votos. Então somou-se o seu escore e definiu-se uma 

tendência conforme a Figura 31. A tendência de melhora ou piora depende do valor da 

segunda resposta mais votada em relação a primeira opção mais votada: 

¶ Tendência de melhora: Segunda opção mais votada tem escore menor que a 

opção mais votada 

¶ Tendência de piora: Segunda opção mais votada tem escore maior que a opção 

mais votada 

 

MÉDIA DOS 

ESCORES
CLASSIFICAÇÃO

Entre 2 e 1 Excelente

Entre 1 e 0 Bom

Entre 0 e -1 Ruim

Entre -1 e -2 Péssimo
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Figura 31: Indicadores de tendência das questões fechadas 

Fonte: autor 

 

A Figura 32 mostra o resultado final de classificação e tendência. A interpretação dos 

resultados será feita no capítulo seguinte. 

 
Figura 32: Classificação e tendência das respostas das questões fechadas 

Fonte: autor 

 

As questões abertas foram avaliadas uma a uma e as respostas de cada um dos 

participantes recebeu um código. Então, conforme os passos  descritos no Capítulo 2.9.2, 

iniciou-se o processo de leitura das questões e agrupamento por similaridade. Para realizar o 

agrupamento, primeiramente foi feita a interpretação da informação que o respondente 

gostaria que fosse melhor informada, gerando assim categorias de informação. Essas 

SOMA DAS DUAS OPÇÕES 

DE RESPOSTA MAIS 

VOTADAS

3 Bom a excelente Excelente a bom

1 Neutro a bom Bom a neutro

-1 Ruim a neutro Neutro a ruim

-3 Péssimo a neutro Ruim a péssimo

TENDÊNCIA DE MELHORA TENDÊNCIA DE PIORA

MÉDIA DOS

ESCORES
CLASSIFICAÇÃO

SOMA DAS 

DUAS OPÇÕES 

DE RESPOSTA 

MAIS VOTADAS

TENDÊNCIA

QUESTÃO 2

Você já foi cobrado por uma entrega de projeto 

sem ter sido informado previamente sobre essa 

demanda?

0,50 BOM 1 Neutro a bom

QUESTÃO 3
 Em que momento você recebe a informação sobre 

as atividades do projeto que você deve executar?
0,62 BOM 1 Bom a neutro

QUESTÃO 4
Você conhece os canais de comunicação 

utilizados para informar as demandas do projeto?
0,70 BOM 1 Neutro a bom

QUESTÃO 5

Você sabe quem é o responsável pela entrega das 

informações do projeto necessárias para execução 

das suas atividades?

0,80 BOM 1 Bom a neutro

QUESTÃO 6
Você sabe porque a tarefa que você executa é 

importante para o projeto?
0,63 BOM 3 Excelente a bom

QUESTÃO 7

As informações que devem ser disponibilizadas 

pelo projeto para execução das suas atividades 

chegam até você?

0,88 BOM 1 Bom a neutro

QUESTÃO 9
Você é informado sobre o prazo de entrega das 

atividades sob sua responsabilidade?
1,25   EXCELENTE 3 Bom a excelente

QUESTÃO 10
Você sabe quem irá utilizar as informações 

geradas pelas suas entregas?
1,10   EXCELENTE 3 Excelente a bom

QUESTÃO 11

Você sabe onde encontrar as informações do 

projeto que precisa para executar as suas 

atividades?

0,68 BOM 1 Bom a neutro

QUESTÃO 12
As demandas de projeto trazem definido quem é 

responsável pela execução das atividades?
0,60 BOM 1 Bom a neutro

QUESTÃO 13

Ao receber uma demanda do projeto, com qual 

frequência você procura o solicitante para 

esclarecer dúvidas sobre esta demanda?

-0,73 RUIM -1 Ruim a neutro

QUESTÃO 14
Como você classifica a quantidade de informação 

que você recebe sobre o projeto?
0,72 BOM 3 Bom a excelente

QUESTÕES
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categorias foram encaixadas em ao menos uma das 10 áreas de conhecimento de projetos. Os 

resultados seguem no Apêndice 1. 

3.2.1.8. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Ao avaliar os resultados das questões fechadas chegou-se a seguinte conclusão: 

¶ O escore geral do teste foi de 65%, o que condiz com a classificação geral criada 

em que 11 das 13 perguntas apresentaram resultado ñbomò (Classificação 

conforme Figuras 30 e 32). Interpretou-se então que o repasse de informação 

existe, mas pode ser melhorado; 

¶ O resultado das quest»es 9 e 10 apresentaram resultado ñexcelenteò, ent«o 

concluiu-se que a informação sobre as datas de entrega e por que a entrega é 

importante para outras áreas é bem comunicada; 

¶ A questão 13 apresentou o pior escore entre todas as quest»es fechadas (ñruimò), 

então conclui-se que a qualidade da informação que chega até as áreas 

operacionais precisa ser melhorada; 

Ao avaliar o resultado das questões abertas percebeu-se que as áreas de conhecimento 

mais mencionadas como sendo foco de problemas são, primeiro, Escopo, seguida de 

Comunicação e Tempo, respectivamente. Das 40 pessoas que responderam ao menos uma das 

questões abertas: 

¶ 42,5% relataram problemas de escopo; 

¶ 32,5% falaram sobre problemas de comunicação relacionados aos canais de 

comunicação; 

¶ 30% mencionaram problemas relacionados a área de conhecimento de projeto 

Tempo, sendo que 83% dos problemas relatados tem conexão com cronograma; 

¶ 17,5% relataram a falta de apontamento de responsabilidades no projeto 

(desconhecimento do time cross funcional), problema este relacionado a área de 

RH; 

¶ 70% mencionaram itens que deveriam ser melhor informados pelo escritório de 

projetos (seja por parte dos CPMs ou PMs); 

¶ 17,5% gostariam de ser melhor informados sobre itens relacionados a área de 

Desenvolvimento de Produto; 

¶ 10% mencionaram itens que deveriam ser melhor informados pela área de 

Validação. 
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Buscando uma correlação entre as questões abertas e fechadas percebeu-se que a 

questão número 6, que tinha como objetivo identificar se o propósito das atividades e o 

escopo do projeto são informados para as áreas operacionais, teve 50% de respostas 

classificadas como ñexcelenteò , no entanto foi a área de conhecimento Escopo que teve mais 

comentários nas questões abertas indicando que a distribuição da informação precisa ser 

melhorada. 

Esta incoerência aconteceu também na questão 9, que tinha como objetivo identificar 

se o cronograma do projeto é distribuído para as áreas operacionais. Nesta questão a maioria 

das respostas indicava um resultado ñbomò (48,3%) no entanto o melhor repasse das datas de 

projeto e cronograma foi a segunda solicitação com mais comentários nas questões abertas. 

Conforme explica Vieira, o viés da resposta pode acontecer devido a vários fatores 

como por exemplo: exibicionismo do respondente, sugestão contida na pergunta, pressuposto 

falto contido na questão, maneira de perguntar, identificação de uma fonte, constrangimento 

do respondente e características do entrevistador (VIERA, 2009). Baseado nisto avaliou-se o 

viés da resposta da questão 6 e 9. Na pergunta 6 (Você sabe por que a tarefa que você executa 

é importante para o projeto?) o viés da resposta parece estar relacionado ao exibicionismo do 

respondente que pode ter considerado que a op«o de resposta ñNuncaò significaria que ele 

não tem o conhecimento em relação a tarefa. Na questão 9 (Você é informado sobre o prazo 

de entrega das atividades sob sua responsabilidade?), o viés da resposta pode estar 

relacionado tamb®m com o exibicionismo do respondente, uma vez que a as palavras ñsob sua 

responsabilidadeò podem tocar o orgulho do respondente e faz°-lo pensar ñ£ claro que eu 

conheo o que est§ sob minha responsabilidadeò. De qualquer forma, as duas quest»es 

poderiam ter melhorias em suas formulações. 

3.2.2. MODELO DE COMUNICAÇÃO PROPOSTO 

O modelo de comunicação proposto foi feito com base nos resultados obtidos no 

questionário. Através das questões fechadas percebeu-se que as informações são repassadas 

das áreas do projeto para as áreas operacionais, mas ainda há espaço para melhoria, pois a 

maioria das respostas teve resultado classificado como ñbomò. Para as duas quest»es com 

resultados classificados como ñexcelenteò houve vi®s na resposta, comprovado através do 

resultado obtido com as questões abertas, conforme explicado no capítulo anterior. Logo, os 

objetivos das perguntas do questionário foram contempladas no modelo proposto. Como as 

perguntas abertas resultaram em dados detalhados sobre as informações que se espera que 
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sejam melhor informadas pelo projeto para as áreas operacionais, bastou classificá-las e 

priorizá-las (conforme quantidade de vezes que foi mencionada) para englobá-las no modelo. 

A priorização foi importante pois não há espaço suficiente no modelo para incluir todas as 

informações que se deseja, então procurou-se ao menos incluir aquelas que afetam mais 

pessoas nos projetos. Nas Tabelas 6 e 7 segue as informações que se pretende incluir no 

modelo conforme respostas das questões abertas. O código das questões é o mesmo que o 

utilizado no Apêndice 1, onde é possível ver as respostas obtidas no questionário. 

 
Tabela 6: Adequação das respostas das questões abertas para o modelo proposto, parte 1 

Fonte: autor 

CÓDIGO O QUE INCLUIR NO MODELO
ÁREA RESPONSÁVEL 

PELA ENTREGA DA 

INFORMAÇÃO

CÓDIGO O QUE INCLUIR NO MODELO
ÁREA RESPONSÁVEL 

PELA ENTREGA DA 

INFORMAÇÃO

1
Detalhes técnicos do funcionamento 

esperado para o novo produto

Desenvolvimento 

de produto
23

1. Informações sobre os budget, por área, 

que está sendo considerado no projeto

3. Lista de peças

2. Informações sobre atualização de  

fornecedores para cada peça

Project Office

Desenvolvimento 

de produto

Compras

3 Informações sobre o cronograma do projeto Project Office 24

1. Informações sobre o escopo do projeto

2. Informações sobre o cronograma do 

projeto

3. Informações sobre os responsáveis das 

áreas operacionais no projeto

4. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá ser um canal de 

comunicação oficial entre os PMs e as áreas 

operacionais

Project Office

5

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de cada PM gerenciar as comunicações a 

sua maneira

Project Office 25

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de repasse de informação sobre mudança 

de escopo dos PMs com as áreas 

operacionais

Project Office

8

1. Informações sobre o escopo do projeto

2. Informações sobre o cronograma do 

projeto

3. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de falta de comunicação dos PMs com as 

áreas operacionais

Project Office 26

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de falta de comunicação dos PMs com as 

áreas operacionais

Project Office

9 Lista de peças
Desenvolvimento 

de produto
27

1. Informações sobre lista de variantes

2. Informações sobre aplicação do veículo

3. Informações sobre resultados de testes

4. Informações sobre o custo target do 

projeto

1. Desenvolvimento 

de Produto

2. Planejamento de 

Produto

3. Validação

4. Project Office

11

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de falta de comunicação dos PMs com as 

áreas operacionais

Project Office 30

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de falta de comunicação dos PMs com as 

áreas operacionais

Project Office
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Tabela 7: Adequação das respostas das questões abertas para o modelo proposto parte 2 

Fonte: autor 

 

CÓDIGO O QUE INCLUIR NO MODELO
ÁREA RESPONSÁVEL 

PELA ENTREGA DA 

INFORMAÇÃO

CÓDIGO O QUE INCLUIR NO MODELO
ÁREA RESPONSÁVEL 

PELA ENTREGA DA 

INFORMAÇÃO

12

1. Informações sobre o escopo do projeto 

(pré-requisitos)

2. Informações sobre o cronograma do 

projeto

3. Informações sobre os responsáveis das 

áreas operacionais no projeto

4. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá ser um canal de 

comunicação oficial entre os PMs e as áreas 

operacionais

Project Office 31

1. Informações sobre as mundaças 

propostas pelo projeto

2. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de repasse de informação sobre mudança 

de escopo dos PMs com as áreas 

operacionais

3. Informações sobre o método de teste 

previamente a execução do mesmo

1 e 2. Project Office

3. Validação junto 

com 

Desenvolvimento 

de produto

13
Informações sobre os responsáveis das 

áreas operacionais no projeto
Project Office 32

1. Informações sobre a correlação das 

entregas entre as áreas (predecessor / 

sucessor)

2. Informação sobre o cronograma do projeto

Project Office

14
2. Informações sobre os responsáveis das 

áreas operacionais no projeto
Project Office 33

Informações sobre os responsáveis das 

áreas operacionais no projeto
Project Office

15

1. Informação sobre testes planejados e 

seus resultados

2. O modelo de comunicação que será 

proposto poderá facilitar a comunicação 

entre plantas

Validação 34

1. Lista de peças

2. Informações sobre o escopo do projeto 

(importância para o cliente)

2. Informações sobre o cronograma do 

projeto

4. Informações sobre veículos a serem 

montados

5. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá ser um canal de 

comunicação oficial entre os PMs e as áreas 

operacionais, estimulando também a 

comunicação entre as áreas operacionais, 

apesar de não ser o objetivo do trabalho

1. Desenvolvimento 

de produto

2, 3 e 5. Project 

Office

3. Validação

17

1. Informações sobre o cronograma do 

projeto

2. Informação sobre os responsáveis das 

áreas no projeto

2. O modelo de comunicação que será 

proposto poderá ser utilizado para o fluxo de 

informações (pois conterá as informações 

úteis às áreas operacionais conforme 

resposta do questionário)

3. Informações sobre o escopo do projeto 

(listas e controles oficiais)

Project Office 35 Informações sobre o escopo do projeto Project Office

18
Detalhes técnicos sobre as modificações no 

produto

Desenvolvimento 

de Produto
36

1. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de repasse de informação sobre mudança 

de escopo dos PMs com as áreas 

operacionais

2. Informações sobre o cronograma do 

projeto

Project Office

19
Informações sobre datas planejadas x 

executadas
Project Office 37

1. Informações sobre os responsáveis das 

áreas operacionais no projeto

2. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá ser um canal de 

comunicação oficial entre os PMs e as áreas 

operacionais

Project Office

20 Informações sobre o escopo do projeto Project Office 38 Informações sobre o escopo do projeto Project Office

21

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de repasse de informação sobre mudança 

de escopo dos PMs com as áreas 

operacionais

Project Office 41

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá ser um canal de 

comunicação oficial entre os PMs e as áreas 

operacionais, reduzindo os ruidos de 

comunicação, garantindo que as demandas 

estão sendo informadas e revisadas com 

frequencia.

Project Office

22

O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de falta de comunicação dos PMs com as 

áreas operacionais

Project Office 42

1. Informações sobre o escopo do projeto 

(pré-requisitos)

2. O modelo de comunicação que será 

proposto deverá por si só reduzir o problema 

de repasse de informação sobre mudança 

de escopo dos PMs com as áreas 

operacionais

Project Office
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O modelo proposto foi divido em seções conforme ciclo de desenvolvimento do 

produto e áreas de negócios da Volvo, buscando responder as perguntas da metodologia 

5W2H e utilizando o conceito de trasncrição do modelo mental para um modelo físico usada 

no Project Model Canvas. O resultado, um Modelo de Comunicação para Projetos de Produto 

da Volvo, segue na Figura 33. 

 
Figura 33: Modelo de comunicação proposto 

Fonte: autor 

 

Na seção Planejamento de Produto há campos para preenchimento do escopo inicial 

do projeto, informações sobre a aplicação do novo produto, seus requisitos básicos e a 

importância do mesmo para o cliente. Além disso há dois links que devem direcionar o 

usuário para a lista de requisitos detalhada e para o BPS (lista de novas variantes para o 

produto). 

Na seção Desenvolvimento de Produto há um campo para preenchimento dos detalhes 

técnicos da modificação e a lista de peças, com um link para o arquivo que contém mais 

detalhes dos componentes. Além disso há campos que indicam a maturidade da peça (A, B, C 

e P release) e se o arquivo com a descrição técnica detalhada (TD) já foi emitido. Caso o 
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usuário deseje visualizar mais detalhes ténicos ele tem a opção de acessar os TDs através do 

link disponibilizado. 

Na seção de Verificação e Validação há listas para serem preenchidas com 

informações sobre veículos protótipo, testes virtuais, testes de bancada e em veículo, além de 

campos para informar se o método de teste para os itens descritos nas tabelas já foram 

acordado com a área de Desenvolvimento de Produto. 

Na seção de Compras e Qualidade de Fornecedores há uma tabela com os principais 

entregáveis da área. A idéia é preencher com os númerodas das peças e nome do comprador, e 

conforme as atividades forem finalizadas marcar os entreg§veis com um ñxò. 

Na seção de Logística foram incluídos os principais entregáveis da área que devem ser 

marcados quando concluídos. Além disso existe um campo para informação sobre os 

investimentos necessários para a área. 

Na seção Produção há uma caixa relacioanda a testes virtuais que deverá ser marcada 

quando os mesmos forem finalizados. Foi incluída uma tabela para informar os chassis e data 

de montagem na linha de produção dos veículos de teste, além de campos para preencher as 

informações sobre os investimentos solicitados e detalhes sobre os componentes obsoletos. 

Na seção Pós-venda foram adicionados os principais entregáveis da área. 

Por último foi adicionada uma seção Projetos, na qual deve ser informada a data de 

introdução e a fase (gate) do projeto. Além disso há links para o cronograma e a planilha de 

custos. 

Em todas as seções foi adicionado o campo para preenchimento do responsável pela 

área, resolvendo assim a dúvida sobre quem contactar nas áreas de negócios. Neste campo 

deve ser preenchido o nome do representante (em geral o PM) que participa do time de 

projeto do CPM. Logo os PMs serão o contato principal da área, e deverão indicar, quando 

demandados, o nome das pessoas responsáveis pelas atividades a nível operacional na sua 

respectiva área. 

Recomenda-se um local exclusivo no teamplace para incluir todos os Modelos de 

Comunicação, indepentente do projeto. Desta forma o usuário poderá acessar sempre o 

mesmo link e procurar pelo modelo referente ao projeto em que está trabalhando. Não é 

recomendado colocar cada modelo no teamplace do respectivo projeto, pois nem sempre o 

usuário tem conhecimento do endereço do templace de cada projeto e desta forma o modelo 

perderia perder parte da sua eficiencia em comunicar. 
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É essencial que os CPMs cobrem dos seus PMs a atualização do Modelo de 

Comunicação. A frequência de atualização deverá ser definida para cada projeto 

individualmente, uma vez que cada um deles tem sua particularidade e pode ter demandas de 

acompanhamento diferentes. 

4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar as lacunas na comunicação entre o time de 

projetos e as áreas operacionais de projeto, além de levantar quais informações deveriam ser 

melhor repassadas para estas áreas para então propor um modelo para comunicação voltado 

para projetos de produto da montadora de veículos em questão. As lacunas de comunicação 

foram identificadas através de um questionário e um modelo de comunicação foi proposto 

baseado nestes resultados. Ao utilizar o modelo proposto os seguintes benefícios são 

esperados: 

¶ As informações básicas para as áreas operacionais não dependerão do repasse por 

parte dos PMs; 

¶ O modelo é uma forma de comunicação formal que incentiva o informal de forma 

positiva; 

¶ As informações estarão sendo verificadas com, no minímo, a mesma frequência de 

atualização do modelo, a ser estabelecida pelo projeto; 

¶ As mudanças no projeto poderão ser percebidas ao receber a atualização do modelo; 

¶ Não é necessário que o PM busque as informações em vários locais e com várias 

pessoas para preparar materiais informativos para seus times e outras partes 

interessadas; 

¶ Não existe o risco do PM esquecer de fazer o repasse de uma informação miníma do 

projeto para as áreas operacionais; 

¶ As áreas operacionais poderão encontrar as informações essenciais de qualquer projeto 

em um mesmo local; 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

No anteprojeto deste trabalho fazia parte do escopo a aplicação do modelo proposto 

para validação do mesmo, no entanto este item foi removido devido a prazo e falta de um 

projeto piloto para aplicar a ferramenta desenvolvida. Como o modelo exigirá um trabalho 

extra para seu preenchimento por parte dos GPs é importante aplicá-lo em forma de piloto na 

fase certa do projeto, para evitar a reatividade em relação a ele e também garantir que o 

modelo será utilizado por um período suficiente para mostrar o seu benefício. 

Através da aplicação do modelo desenvolvido pretendia-se validá-lo como uma 

ferramenta capaz de minimizar ruídos na comunicação, assegurar o repasse das informações 

do projeto minímas necessárias às áreas operacionais, gerando até mesmo uma melhora da 

eficiência na execução de atividades, otimização de recursos e aumento da probabilidade de 

sucesso em projetos. Como não foi possível aplicar o modelo e medir se os resultados seriam 

realmente estes, esse estudo é deixado como sugestão para trabalhos futuros. 
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6. APÊNDICES 

 

C
Ó

D
IG

O

QUESTÃO 8 COMENTÁRIOS CATEGORIA

E
S

C
O

P
O

T
E

M
P

O

C
U

S
T

O

Q
U

A
L

ID
A

D
E

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

R
H

R
IS

C
O

S

A
Q

U
IS

IÇ
Õ

E
S

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O

1
Detalhes técnicos de funcionamento 

do produto.
.

DETALHES 

TÉCNICOS
X

2
Entre as areas não há sincronização de 

datas e muitas vezes há conflito de KPI's

Não faz parte pois trata-

se de problemas de 

integração e 

construção do 

cronograma, não 

tratados neste projeto

X X

3

Gostaria de receber/acompanhar o 

cronograma dos projetos, muitas 

vezes tenho o sentimento de que os 

projetos seguem sem planejamento. 

Considero que em muitos casos o 

sucesso dos projetos deve-se ao 

comprometimento das pessoas e/ou 

à filosofia da companhia no que 

tange a cobrança sobre seus 

colaboradores.

comentários gerais na questão 06 CRONOGRAMA X

4

A falta de sincronia entre diferentes 

projetos, principalmente com relação ao 

tima-phasing e coincidência entre 

entregas, acaba prejudicando a 

qualidade do projeto. Outro ponto 

importante é a frequencia com que se 

pede adiantamento de entregas e 

esmagamento de fases de 

desenvolvimento de projeto, que também 

resulta em diminuição da qualidade.

Não faz parte pois trata-

se de problemas de 

integração e 

construção do 

cronograma, não 

tratados neste projeto

X

5

Na minha opinião, um dos fatores que 

geram problemas de comunicação em 

projetos é a falta de "um processo 

padrão" para o gerenciamento dos 

projetos de produto. Claro que temos 

ferramentas e alguns guidelines para 

seguir, porém cada project manager 

gerencia o projeto da sua maneira (Ex. 

reuniões, minutas, action list, follow-up, 

etc).

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO
X

7

Na questão: "Em que momento você 

recebe a informação sobre as atividades 

do projeto que você deve executar" - 

acredito que esse tempo varia bastante 

entre atividades. Muitas vezes somos 

informados com tempo mais do que 

suficiente, mas infelizmente ainda não 

conseguimos acabar com os "para-

quedas" que surgem inesperadamente 

com uma demanda imediata.

 Não faz parte pois trata-

se de um problema 

relacionado a erro de 

identificação de 

atividades pelo time de 

projeto, item que não 

será tratado neste 

projeto

8
Mudança de escopo;

Mudança de timeplan.

Os PMs da Volvo precisam entender 

mais sobre como o time é mais eficiente 

se bem informado e aprender a filtrar as 

informações relevantes para o time/ 

departamento em cada projeto.

1. CRONOGRAMA

2. ESCOPO

3. CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

X X X

9

A lista de peças do projeto é a 

principal informação que a 

Engenharia Logística usa para fazer 

os trabalhos: estimar um novo 

armazém, compra de materiais para 

estoque (gavetas porta pallet, 

travessas), cálculo de mão de obra, 

dimensionamento de uma nova área 

de kit. Ou a informação vem muito 

tarde, ou eu que tenho que ir atrás 

dela.

Atende parcialmente em função da lista 

de peças, quase sempre faltante.

DETALHES 

TÉCNICOS
X



59 

 

 

C
Ó

D
IG

O

QUESTÃO 8 COMENTÁRIOS CATEGORIA

E
S

C
O

P
O

T
E

M
P

O

C
U

S
T

O

Q
U

A
L

ID
A

D
E

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

R
H

R
IS

C
O

S

A
Q

U
IS

IÇ
Õ

E
S

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O

10

Existe uma necessidade de disseminar 

informação aos departamentos e 

pessoas envolvidas em projetos de 

produto qual é a função e como funciona 

o departamento PIE (Product Introduction 

Engineering). Falta um fluxo consistente 

e padronizado.

 Não faz parte pois trata-

se de um problema 

relacionado a 

comunicação interna e 

não comunicação em 

projetos

11

Normalmente qty informações recebidas 

atende parcialmente, sendo necessário 

gastar muito tempo em pesquisa para 

detalhar os impactos que as informações 

terão no processo.

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO
X

12

=> Objetivo do projeto

=> Escopo congelado do projeto

=> Pré-requisitos do projeto

=> Cronograma do projeto

=> Time de trabalho cross funcional

=> Canais oficiais de comunicação

sem comentários.

1. ESCOPO

2. CRONOGRAMA

3. TIME CROSS 

FUNCIONAL

4. CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

X X X X

13

Demandas de projetos não trazem os 

responsáveis pela execução das 

atividades em toda sua cadeia de 

pessoas envolvidas.

Essa definição ocorre após o 

detalhamento micro das atividades do 

projeto.

TIME CROSS 

FUNCIONAL
X

14

Nota: as perguntas não estão 

identificadas por numeros. (melhoria 

da planilha). 

Problema de planejamento de 

atividades.. muitas vezes a atividade 

é identificada periodo antes da 

entrega.. por falta de análise 

criteriosa generalizada.. e a maioria 

dos grupos fica confinado as 

atividades corriqueiras.. e a maior 

desculpa é : não faz parte da minha 

responsabilidade.. e com isto 

apelam para que outros grupos 

entreguem a atividade ou as 

informações para a atividade de 

modo MASTIGADO.. e isso não 

está previsto no 

planejamento..portanto existe um 

problema cronico na VDB de 

responsabilidades e 

comprometimento.. o que sempre é 

mascarado pela 

Administração/Gestão.

Todos os membros de um grupo de 

projeto (CPM / PMs) devem ter um 

comprometimento técnico e 

administrativo para responder pelo 

projeto e pelas areas que são 

responsaveis. 

Grande maioria possuem conhecimento 

deficiente nas questões tecnicas. 

Otimização da administração de projeto 

pode ser otimizada pela melhor 

formação dos integrantes dos grupos de 

projeto. 

Teoria de que PM pode trabalhar em 

qualquer projeto é LENDA de 

graduação.. devido aos comentários 

anteriores.. além da afinidade do PM 

com o projeto é muito importante a 

formação de cada integrante e a postura 

individual para a tratativa inerente a 

administração do projeto.

1. Problemas de 

gestão dos 

departamentos não 

serão abordados neste 

trabalho

2. TIME CROSS 

FUNCIONAL

3. Lacunas de 

conhecimento do PM e 

membros do time não 

será tratado neste 

trabalho

X

15

Testes virtuais

Resultados dos testes e introdução 

do projeto em outras plantas

Sugiro a criação de um grupo global 

para troca de informações sobre os 

projetos globais. Assim pode-se diminuir 

testes de montagem.

1. DETALHES 

TÉCNICOS

2. A troca de 

informações entre 

plantas poderá ser 

facilitada pelo modelo 

de comunicação 

proposto, no entanto 

não é o objetivo deste 

trabalho

X X
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16

Praticamente as informações vindas do 

projeto são targets de prazo e quanto a 

isso ok. No caso de aprovações de 

PPAPs praticamente 100% das RTS 

são necessárias serem refeitas ao início 

do desenvolvimento com fornecedores, 

gerando grande despedício de tempo e 

retrabalhos (alterações em 

documentação, desvios )

A qualidade das 

liberações de design 

não será tratada neste 

trabalho

17

- Timeplan level 1 bem planejado. 

Quase sempre esse documento é 

um pró-forma que não está 

atualizado.

- Timeplan level 2 e 3 das demais 

áreas do projeto e do meu PM.

- Definição e engajamento de um 

time de trabalho para planejamento 

e execução do timeplan level 4.

- O fluxo de informações úteis nos projeto 

é bastante limitado

- Excesso de listas e controles paralelos 

sem que seja esclarecida a real 

necessidade  de tantos "controles"

CRONOGRAMA

TIME X-FUNCIONAL

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

ESCOPO

X X X X

18

Para alguns projetos, não chega de 

forma clara, o porque os chicote estão 

mudando. 

Esta informação serve apenas para meu 

conhecimento, pois, se os chicotes 

solicitados estiverem aprovados dentro 

do prazo, ok para o projeto.

DETALHES 

TÉCNICOS
X

19

Hoje o problemas com peças de projeto 

é devida a peças ainda não aprovadas, 

sem PO, etc.... 

Com o novo modelo de projeto (DVP) 

esperamos que estas questões sejam 

resolvidas.

CRONOGRAMA X

20
Todo o projeto deveria ter uma reunião 

de abertura para enteder o escopo.

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

ESCOPO

X

21

Acredito receber as informações 

suficientes, porém o problema que vejo é 

mudança/inclusão de itens ao escopo do 

projeto.

GESTÃO DA 

MUDANÇA
X

22

Como SQA, tenho participado de 

reuniões dos grupos de projeto, onde a 

maioria das minhas dúvidas são 

exclarecidas. Tenho esta oportunidade 

devido a criticidade dos projetos que 

tenho envolvimento.

Porém, nem todos tem oportunidade de 

participar das reuniões de grupos de 

projeto, onde muitas dúvidas são 

esclarecidas.

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO
X
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23

Em alguns pontos o gerente do projeto 

deve convidar a engenharia logística 

mais no início do projeto para ver outros 

custos logísticos não abordados 

orginalmente no projeto. Exemplo: 

introdução de grande grupo de peças ou 

alterações de fornecedores que exijam 

desenvolvimento de racks. Isto requer 

além dos desenhos, inúmeras 

aprovações de qualidade e logistics 

services, que podem barrar todo o 

processo caso não atendam as 

demandas ou que não sejam vantajosos 

de se trabalhar (ex: fluxo logístico). Ex2: 

área física de armazenagem lembrada 

muito após o prazo correto, dificilmente 

justifica-se devido ao alto valor de real 

state e prateleiras novas e mesmo assim 

prossegue-se com o projeto. Operações 

tem que arcar com o custo de 

overstock/inventário e perder eficiência 

dentro dos armazéns.

CUSTOS

DETALHES 

TÉCNICOS

X X X

24

pré-requisitos

time plan level 1

project team members

Diferentes processos para diferentes 

projetos causa muita confusao para 

quem trabalha com varios projetos ao 

mesmo tempo.

ESCOPO

CRONOGRAMA

TIME X-FUNCIONAL

X X X

25

Algumas alterações no 

projeto/teste/resultado dificulta a entrega 

no prazo.

GESTÃO DA 

MUDANÇA
X

26

Os projetos dentro da Volvo, tem um gap 

de informações com os PMps das areas, 

algumas vezes não conseguem 

expressar exatamente a demanda que 

esta sendo requerida.

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO
X

27

- Escopo do projeto (variantes);

- Escopo de aplicação do veículo;

- Feedback razoável da montagem 

virtual;

- Idéias de melhoria para redução 

de custo que outras áreas podem 

vislumbrar com antecedência;

- Target de custo do sistema;

No comments.

DETALHES 

TÉCNICOS

CUSTO

A tratativa para idéias 

de novos projetos não 

será abordada neste 

trabalho

X X

30

Sob o ponto de vista de SQE, o maior 

problema quando falamos de projeto, é a 

velocidade em receber as informações e 

a demanda.

Após este entrave inicial, eu sempre tive 

muito claro o que precisa ser feito e 

como.

Conhecer as responsabilidades de sua 

função também ajuda muito, assim não 

fará tarefas extras e nem deixará de 

entregar algo.

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

Problemas 

relacionados a não 

estar claro a função de 

cada área para seus 

intergrantes não será 

tratado neste trabalho

X
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31

Atualização do Technical 

Description

Desvios do Technical Review

Às vezes existem alterações de projeto 

de última hora

O veículo ou as peças a serem testadas 

são entregues atrasadas e o prazo final 

de entrega dos resultados de teste não 

pode ser prorrogado

O solicitante (quase) sempre questiona o 

método de teste quando o resultado for 

negativo, nunca quando é positivo

DETALHES 

TÉCNICOS

GESTÃO DA 

MUDANÇA

Questões relacionadas 

a revisão do projeto 

após atrasos não será 

tratado neste trabalho

X

32

- Importância da entrega;

- Interfêrencias com outras áreas;

- Prazos;

É importante que o projeto sempre 

informe aos recursos a importãncia da 

atividade e as áreas envolvidas em 

determinada atividade, ou seja, áreas 

que poderão ajudar na execução da 

tarefa e as áreas atingidas no caso de 

uma não conclusão da atividade.

ESCOPO

CRONOGRAMA
X X

33

- Muitas vezes os prazos padrão de 

Compras não são considerados na 

sua totalidade, causando problemas 

para o fechamento do negócio e 

atendimento das datas. Estes 

prazos não são definidos pelo 

Comprador e têm que ser 

respeitados, ainda mais na atual 

divisão com PUR Sourcing, Projects 

e Operations.

- Os diferentes caminhos de entrada 

para Compras (PMR, ScoS, QJ, 

etc...) tem divisões em Compras 

específicas sendo Projects e/ou 

Operations e na maioria das vezes 

não se sabe a quem encaminhar, 

causando atrasos.

Parabéns pelo trabalho e muito sucesso! 

Iniciativas assim sempre trazem uma 

melhoria para todos!

Problemas 

relacionados a 

construção do 

cronograma não serão 

tratados.

TIME X-FUNCIONAL

X

34

- qual o foco do projeto (peças de 

interface), importancia cliente;

- datas, quantidades de veículos a 

serem montados. 

Os stakeholders devem ter mais 

comunicação independendo da 

presença/solicitação dos PM's. 

Deveria ser mais estimulado o trabalho 

em equipe para o melhor fluxo de 

informações. 

DETALHES 

TÉCNICOS

ESCOPO

TEMPO

Questões relacionadas 

a interface de 

comunicação entre as 

áreas operacionais não 

será tratado neste 

projeto

X X X

35 Time plan no B release é importante Bom questionario CRONOGRAMA X

36

- Mudanças no escopo e demandas 

do projeto.

- Time plan atualizado quando 

ocorrerem mudanças.

Um dos problemas que eu vejo no 

gerenciamento dos projetos da Volvo é 

que os gestores não tem um time plan 

realista e detalhado de todas as 

atividades. Além do que, muitos 

processos definidos no DVP e GTT 

Management System são 

desconsiderados pelos PMs.

GESTÃO DA 

MUDANÇA

CRONOGRAMA

Problemas 

relacionados a 

aplicação dos 

processos Volvo não 

serão abordados neste 

trabalho

X X
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36

- Mudanças no escopo e demandas 

do projeto.

- Time plan atualizado quando 

ocorrerem mudanças.

Um dos problemas que eu vejo no 

gerenciamento dos projetos da Volvo é 

que os gestores não tem um time plan 

realista e detalhado de todas as 

atividades. Além do que, muitos 

processos definidos no DVP e GTT 

Management System são 

desconsiderados pelos PMs.

GESTÃO DA 

MUDANÇA

CRONOGRAMA

Problemas 

relacionados a 

aplicação dos 

processos Volvo não 

serão abordados neste 

trabalho

X X

37

Na empresa, de maneira geral, falta uma 

definição mais clara das 

responsabilidades das pessoas dentro 

do projeto. Algumas áreas ficam mais 

sobrecarregas e, às vezes, ficam sem 

informação para execução da atividade.

TIME X-FUNCIONAL

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

O gerenciamento de 

atividades 

interdepartamental não 

será abordado neste 

trabalho

X X

38
Maior detalhamento do escopo do 

projeto. 
. ESCOPO X

39

recebemos as informações de um 

projeto, porém, para iniciar as atividades 

de desenvolvimento de um produto - 

pedido de compras é mandatório. às 

Vezes o projeto da engenharia não está 

concluído totalmente ou em alguma 

alteração. aí o prazo começa a ficar 

escasso.....  

Problemas 

relacionados a 

construção do 

cronograma não serão 

tratados.

40
Situações completamente diferentes, 

dependendo de projeto para projeto. 

O comentário não 

permitiu adequação da 

resposta para nenhuma 

categoria

41

Muitos filtros na passagem da 

informação

Demandas muito antecipadas podem 

ser esquecidas próximas a data de 

realização

Falta revisão nas atividades a serem 

realizadas ao longo do projeto

CANAL DE 

COMUNICAÇÃO
X

42

As vezes os pré-requisitos não 

estão claros, e falta da equipe de 

projeto de montar e definir um 

escopo adequado impacta na 

solução técnica adotada, e 

consequentemente nas atividades.

Mudança de escopo atrapalha em muito 

o desenvolvimento das atividades. A 

falta de alinhamento do mesmo no inicio 

do projeto é uma das maiores causas de 

atraso no projeto. Escopo bem definido 

ajuda em muito a engenharia na entrega 

da solução técnica dentro do prazo.

ESCOPO

GESTÃO DA 

MUDANÇA

Não serão abordados 

neste trabalho 

problemas de 

interpretação de pré-

requisitos, definição de 

escopo e de 

cronograma

X


