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RESUMO 

A forma como transmitimos nossas ideias é a ponte entre aquilo que pensamos e o que as 

outras pessoas entendem. Este processo de expressar os pensamentos, que incluem opiniões e 

decisões, é crucial no ambiente profissional. No desenvolvimento de um projeto, o 

conhecimento técnico de um especialista será usado para criação de especificações ou 

relatórios. Estes documentos posteriormente serão utilizados por toda a equipe para delinear 

decisões pontuais e atividades do projeto. As decisões, tomadas no curso de um projeto, 

devem ser transmitidas de forma adequada a toda sua equipe através de e-mails, relatórios, 

atas, e outros documentos. Todo este arcabouço, que ainda envolve conversas por telefone ou 

pessoalmente, forma a comunicação do projeto. Esta área de conhecimento, assim como todas 

as outras, é de extrema importância para o seu sucesso e por este motivo, a necessidade de um 

planejamento, execução e controle adequados. Por vezes ainda, um projeto pode se estender 

por vários países incluindo colaboradores de culturas e idiomas diferentes. Esta situação pode 

amplificar as dificuldades comumente encontradas na comunicação em projetos, sendo 

necessário ainda o emprego de ferramentas específicas para este cenário. O presente trabalho 

estuda uma situação real de projeto com estas condições, avaliando seus aspectos de 

comunicação e propondo melhorias. 

 

 Palavras Chave: comunicação em projetos, projetos internacionais, desenvolvimento 

de produto, gestão de documentos de projetos. 

    



 

 

ABSTRACT 

The way we transmit our ideas is a key factor between what we think and what other people 

understand. This process of expressing thoughts, which includes opinions and decisions, is 

critical on the working environment. On a project’s development, the technical knowledge of 

a specialist will be used to create specifications or reports. These documents later will be used 

by the entire team to guide project decisions and activities. The decisions made during a 

project must be transmitted in a correct way to all its team by emails, reports, minutes of 

meeting and other documents. All this resources, which includes telephone calls or direct 

conversation, compound the projects communications. This knowledge area, as the all other 

ones, is of extremely importance for its success and because of that, the necessity of a right 

planning, execution and control. Sometimes, a project can be extended over many countries 

including people with different culture and language. This situation can increase the 

difficulties commonly found in projects communications, making necessary the use of 

specific tools in this scenario. This work studies a real situation of project with these 

conditions, evaluating its communication aspects and proposing improvements. 

 

 Key Words: project communications, international projects, product development, 

project documentation management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Entre as décadas de 1960 e 1980, quatro nações asiáticas presenciaram um rápido e 

consistente crescimento econômico. Este processo de expansão, com crescimento anual do 

PIB acima de 7%, ocorrido quase que simultaneamente em Hong Kong, Singapura, Taiwan e 

Coréia do Sul, ficou conhecido como a expansão dos Tigres Asiáticos. Além das altas taxas 

de crescimento, estas quatro nações tiveram em comum o foco na produção de bens e serviços 

para exportação. 

 Seguindo este modelo de produção para exportação, tivemos logo após a expansão dos 

Tigres Asiáticos, o crescimento das nações localizadas no Sudeste Asiático. Vietnã, Tailândia, 

Malásia, Indonésia e Filipinas ficaram conhecidos como os Novos Tigres Asiáticos. 

 O boom sofrido pelos Novos Tigres teve entre outros fatores os investimentos 

realizados por empreendedores chineses. Este empreendedores tiveram sua capitalização 

proporcionada pela forte expansão econômica, promovida pela gradual abertura de mercado, 

depois do fim da era de Mao Tse-tung na década de 1970. 

A consolidação da Ásia como grande produtor e exportador de bens e serviços criou 

um novo motor para a economia global, incrementando o consumo de commodities, por vezes 

produzidas por outros países localizados fora deste continente. 

Isto posto, é possível entender a rede de fluxo de mercadorias que se estabeleceu 

globalmente. Matérias primas produzidas em diversos países são compradas pelos países 

asiáticos  que posteriormente exportam os produtos destes materiais. Produtos estes, que em 

grande parte das vezes, se tratam de componentes utilizados na produção de bens mais 

complexos, montados em outras partes do mundo. 

Neste cenário de constante troca internacional de mercadorias, serviços e informações 

as empresas e profissionais estão constantemente trabalhando com equipes inseridas num 

contexto global. Projetos já não são mais desenvolvidos apenas por uma equipe onde todos os 

membros estão presentes fisicamente no mesmo local. 
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Neste contexto, qual é o impacto no planejamento, execução e controle da 

comunicações de um projeto ao se trabalhar com partes da equipe e outros stakeholders 

localizada em países diferentes? 

Quais devem ser as atitudes tomadas pelo gerente de projeto para padronizar a troca de 

informações entre os colaboradores de culturas diferentes e evitar desvios de entendimento? 

De que forma os documentos devem ser organizados, para que o acesso a informações 

técnicas relevantes seja feito de forma rápida, mesmo estando a milhares de quilômetros de 

distância da fonte de tal informação? 

Detalhes que em outras situações seriam considerados irrelevantes, podem se tonar um 

grande problema quando se trabalha em um projeto global, um claro exemplo é a simples 

definição de horário para uma reunião. Se por exemplo, a equipe está dividida em diversos 

países com fusos horários distintos,  o horário tem que ser escolhido com muito cuidado para 

que todos possam participar em horário comercial no país que estão e, por vezes, será 

necessário negociar para que alguém chegue algumas horas mais cedo ou saia mais tarde do 

trabalho. 

Para algumas culturas, os períodos de descanso seguem um padrão diferente daquele 

adotado nos países ocidentais. Para ilustrar, o ano novo chinês não coincide com o calendário 

civil ocidental e é comum que fornecedores deste país concedam folgas relativamente grandes 

para seus funcionários nestes períodos. Outro exemplo é o dia de descanso semanal, em 

alguns países onde o islamismo é a religião predominante, o dia padrão para folga é a sexta-

feira e não o domingo. 

O objetivo deste trabalho é avaliar um caso real de projeto nestas condições, onde além 

dos desafios técnicos comuns a todos os projetos, ainda é necessário vencer as barreiras 

geográficas, de idioma e culturais. Propõe-se procurar respostas a questões acima e identificar 

melhorias, que possam ser implementadas para aperfeiçoar o planejamento e execução da 

comunicação neste tipo de projeto. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Atualmente é comum dividir a História Geral da Humanidade em períodos. Esta 

divisão, também conhecida como Periodização Clássica da História, separa todo o tempo 

desde o surgimento da humanidade até os dias atuais em cinco grandes períodos. O primeiro 

deles é a Pré-história, compreendida entre o surgimento do homem na Terra e a invenção da 

escrita. 

Estas primeiras linhas mostram a importância da comunicação na história da 

humanidade. Se a comunidade científica convencionou pela utilização da data aproximada da 

invenção da escrita como um marco tão importante é porque se reconhece atualmente a 

importância que tal fato teve na evolução da humanidade. 

A criação de um conjunto de símbolos, inicialmente cuneiformes e posteriormente 

evoluindo para formas mais elaboradas, permitiu que informações fossem trocadas entre os 

homens primitivos e contribuiu com evolução da economia, política e outras relações nas 

sociedades. Estava estabelecida a primeira forma de comunicação em que a informação não 

era passada verbalmente e diretamente a um interlocutor. 

2.1. EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Da pedra entalhada, passando pelos pergaminhos, invenção da prensa de Gutemberg e 

o advento do correio eletrônico, foram milhares de anos de evolução, que tornaram cada vez a 

mais fácil a troca de informações. 

A última grande onda foi àquela promovida nos últimos anos pela explosão no número 

de usuários de smartphones. Com estes dispositivos surgiu uma facilidade ainda maior para 

envio e recebimento de e-mails além de novas ferramentas como os serviços de mensagens 

instantâneas. 

Aplicativos como Whatsapp, Viber, Telegram e outros promoveram uma verdadeira 

revolução na troca de informações e hoje é extremante comum a ocorrência de equipes de 

trabalho, por vezes com seus membros em diferentes países, fazerem o uso destas ferramentas 

para suas atividades profissionais. A tecnologia se tornou o grande facilitador para o 
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compartilhamento de informação proporcionando “a transmissão de um grande volume de 

informações de maneira veloz e precisa” (CHAVES, et al. 2010). 

2.2. EXPANSÃO DA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES 

É inegável a contribuição que a facilidade para se enviar e receber informações trouxe 

às empresas e consequentemente aos projetos. Contudo, com o volume de informações 

trocadas cresceram também a quantidade de erros e falhas ao interpretar as mensagens 

codificadas pelos diversos meios de comunicação.  

Devido ao volume de dados e a quantidade de ferramentas disponíveis, tornou-se cada 

vez mais difícil estabelecer padrões para troca de informações. A quantidade de e-mails e 

mensagens recebidas e os diversos tipos de relatórios e documentos diferentes produzidos 

pelas equipes de trabalho, por vezes tornam mais difícil o relacionamento entre os 

colaboradores. 

2.3. CONSIDERAÇÕES PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO 

Em situações de grande interação entre os membros da equipe, conforme descrito no 

item anterior, é de suma importância que o gerente de projeto seja capaz de organizar e 

padronizar a troca de informações. Deve-se trabalhar no sentido  de evitar o 

compartilhamento de informações de forma desordenada. 

Há de se considerar ainda, a necessidade de uma correta identificação das partes 

interessadas, e a escolha do adequado canal de comunicação com cada uma delas. Como 

exemplo, a forma como os dados são compartilhados entre os membros da equipe não pode 

ser o mesmo usado para informar os patrocinadores. Enquanto os membros da equipe, na 

maioria das vezes, estão no mesmo nível hierárquico, os patrocinadores naturalmente 

pertencem as posições superiores da empresa. 
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2.4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES DO GERENCIAMENTO DE PROJETO 

2.4.1. CUSTO DE ALTERAÇÕES AO LONGO DO PROJETO 

 No decorrer de um projeto, é comum que sejam necessárias alterações que 

normalmente vêm acompanhadas de custos. Para promover mudanças significativas no 

resultado final, este custo é pequeno no inicio e aumenta no decorrer do projeto, conforme 

evidenciado na Figura 1. Esta característica do ciclo de vida de um projeto justifica a 

necessidade de um bom planejamento no início do mesmo. Pois, quanto mais o processo 

avançar maior será o custo para alterá-lo a fim de se corrigir erros de execução. 

 
Figura 1: Custo da mudança e influência dos Stakeholders ao longo do projeto 

Fonte: PMBOK (Project Management Istitute 2014) 

 Este conceito é bem difundido entre os gerentes de projeto, contudo, nem todos os 

membros da equipe e áreas de suporte tem este conhecimento. Cabe ao gerente de projeto 

fazer uso das técnicas adequadas de comunicação para deixar todas a partes interessadas 

cientes desta informação já no início do projeto. 
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2.4.2. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

 Um projeto sempre terá como objetivo atender uma necessidade de um determinado 

cliente. Será esta necessidade que dará origem ao projeto e determinará qual produto ou 

serviço o mesmo deve produzir (MAXIMIANO 2009). Quando se trata do projeto para 

desenvolvimento de um novo produto ou serviço a ser comercializado, pode ser necessário o 

uso de técnicas para descobrir as necessidades dos clientes finais. Nestes casos, podem ser 

usadas ferramentas como a pesquisa de mercado, por exemplo, que possuem o objetivo de 

identificar aquilo que se espera do produto. Há casos, em que nem mesmo o cliente tem 

conhecimento do que deseja, circunstância na qual deve-se apresentar algumas soluções 

possíveis e deixar a cargo do cliente apenas a escolha entre uma ou outra.  
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3. ESTUDO DE CASO 

Observação de confidencialidade: Com o intuito de preservar dados estratégicos da 

empresa e do projeto avaliados, algumas das informações contidas neste documento podem 

ter sido alteradas em relação a realidade. Informações técnicas podem ter sido omitidas com 

este intuito. Desta forma, a empresa em questão será identificada como Companhia A e o 

projeto referenciado como Projeto Alfa. 

3.1. A EMPRESA 

A Companhia A é uma empresa de capital aberto que atua no mercado de linha branca 

em nível global, com presença em dezenas de países em todos os continentes. Produz 

anualmente milhões de fogões, maquinas de lavar roupas, refrigeradores, fornos de micro-

ondas entre outros produtos. 

A inovação voltada para o cliente final é um dos valores da empresa, influenciando no 

elevado número de novos lançamentos de seus produtos. Esta estratégia resulta na constante 

existência de novos projeto. 

Na América Latina, além do Brasil, a empresa possui fábricas em diversos outros 

países, sendo o Chile um deles. Como parte de sua estratégia na região a Companhia A 

incluiu em seu portfolio o Projeto Alfa 

3.2. O PROJETO 

O Projeto Alfa tem como escopo o desenvolvimento de uma nova linha de produtos 

para produção e comercialização no Chile. Entre diversas variações de configuração do 

produto, serão mais de dez modelos desenvolvidos simultaneamente. O projeto teve início no 

segundo semestre de 2014 com previsão de lançamento dos produtos para o início de 2016. 

Devido a complexidade de todo escopo, delinearemos como objeto deste estudo o 

núcleo do projeto responsável pelo desenvolvimento do produtos em si. Em outras palavras, 

as atividades de Engenharia de Produto e suas interfaces. 



8 

 

 

 

3.3. A EQUIPE 

Os colaboradores alocados no projeto são profissionais de diversas áreas de atuação, 

formando uma equipe multifuncional, que deve cuidar desde a definição de detalhes 

mercadológicos do produto até o treinamento dos operadores na linha produção para correta 

montagem dos componentes. A Figura 2 apresenta a distribuição destes colaboradores em 

equipes funcionais dentro do projeto. 

A equipe de R&D (líder e engenheiros de R&D), responsável pelo desenvolvimento do 

produto, está localizada no Brasil, estes profissionais são responsáveis pelo desenvolvimento 

de todos os novos componentes para este produto. Dois engenheiros da unidade chilena 

ficarão no Brasil durante a etapa de desenvolvimento de componentes, futuramente estas 

pessoas serão multiplicadores de conhecimento no Chile. 

 
Figura 2: Organograma da Equipe de Projeto  

Fonte: elaboração do autor 
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3.4. RECURSOS CORPORATIVOS DE COMUNICAÇÃO 

3.4.1. FERRAMENTAS CONVENCIONAIS 

Assim como a maioria das empresas na atualidade, o e-mail é o principal canal de 

troca formal de informações entre os colaboradores da Companhia A. Esta ferramenta aliada 

ao contato telefônico, conversa direta e reuniões formam a base de comunicação entre todas 

as áreas locais. 

Por se tratar de um empresa global também é comum o uso de comunicador interno de 

mensagens instantâneas e reuniões por teleconferência ou videoconferência. Neste último 

caso, há salas específicas com o recursos para contato com outros sites da empresa. 

3.4.2. DIRETÓRIO DO PROJETO 

Para as áreas nacionais há o acesso direto á rede com os servidores de dados 

corporativos. Especificamente para colaboradores envolvidos em projetos, há na rede um 

servidor com um diretório específico para cada projeto. Documentos podem ser 

compartilhados através das pastas presentes no diretório do projeto. 

3.4.3. SITE DE COMPARTILHAMENTO 

A nível global os documentos podem ser compartilhados através da Site de 

Compartilhamento. Trata-se de uma área restrita do site da companhia, onde os colaboradores 

podem criar pastas com acessos definidos para troca de informação. Esta ferramenta utiliza o 

conceito de check in e check out de documentos conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Fluxo de Ações do Site de Compartilhamento 

Fonte: elaboração do autor 

• Upload de novo documento: O colaborador que cria o arquivo coloca o 

mesmo no Site de Compartilhamento; 

•  Check in: o documento é liberado para edição de outros colaboradores; 

• Check out: qualquer colaborador que deseja editar o arquivo realiza esta 

operação, enquanto o arquivo permanecer neste estágio nenhum outro 

colaborador pode editá-lo; 

• Download: após o check out pode ser feito o download para edição do arquivo; 

• Edição: o arquivo é alterado; 

• Upload: a versão alterada do arquivo é colocada no site de compartilhamento. 

3.4.4. PDM 

 As áreas com atividades ligadas ao produto também tem acesso ao PDM da empresa. 

Esta ferramenta, cuja sigla significa Product Data Management, é amplamente utilizada em 
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áreas de engenharia de diversas empresas e tem como função o armazenamento de toda 

documentação técnica do produto. 

 Um sistema de PDM utiliza o conceito de check in e check out semelhante ao 

apresentado no item anterior, as principais particularidades, entretanto, estão no sistema de 

controle de revisões e a existência de um fluxo de aprovação para alterações. A Figura 4 

demostra estas particularidades destacadas. 

• Fluxo de Aprovação: na Companhia A este processo é conhecido como ECN 

(Engineering Change Notice), e no caso de projetos, é iniciado pelo engenheiro 

de produto responsável pelo item. Após o início, o processo passa por um fluxo 

de aprovação composto por colaboradores com autoridade para aprovar ou 

reprovar a especificação do item. Se houver reprovação, a ECN retorna ao 

engenheiro responsável para os devidos ajustes. Se aprovada a ECN é 

finalizada com a liberação de uma revisão do item. O fluxo de aprovação 

também tem a função de informar áreas a respeito da liberação de revisão, 

como compras ou logística por exemplo; 

• Revisão Liberada: um documento neste estado pode ser enviado a 

fornecedores e às áreas de produção, trata-se da especificação de um item 

liberado para ser produzido com a especificação atual mesmo que a título de 

amostras. 
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Figura 4: Fluxo de Ações do PDM 

Fonte: elaboração do autor 

 Neste momento, vale ressaltar a principal diferença entre o PDM e o Site de 

Compartilhamento. Enquanto o PDM tem como objetivo principal o controle e 

armazenamento da documentação técnica das áreas de engenharia, o Site de 

Compartilhamento é usado para documentos diversos que não ligados e especificação de 

componentes do produto. Os documentos armazenados no PDM permanecem lá após o 

término do projeto, pois devem acompanhar o ciclo de vida do produto. Por outro lado, os 

documentos colocados no Site de Compartilhamento pode ser excluídos ou arquivados após o 

término do projeto. 
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3.4.5. REUNIÕES DE PROJETO 

 Para o devido acompanhamento das ações em andamento durante o projeto e o devido 

alinhamento das ações entre as áreas envolvidas, na Companhia A, são realizadas reuniões 

semanais com todos os membros da equipe de trabalho. 

 Por se tratar de um projeto com a equipe dividida em dois países (Brasil e Chile), o 

Gerente do Projeto Alfa optou por realizar reuniões diárias de alinhamento por 

videoconferência. 

3.4.6. REUNIÕES DE PONTOS DE VERIFICAÇÃO 

 Cada projeto possui pontos de verificação específicos onde o status de andamento deve 

ser apresentado ao Comitê de Direção. A Companhia Alfa possui definido em procedimento 

quais informações devem ser apresentadas pelo gerente de projeto nestas reuniões. 

 Ao final da apresentação destes pontos e dos devidos questionamentos o comitê de 

direção define se: 

• Go ahead: o projeto segue em frente da forma que está sendo conduzido; 

• On hold: algum ou alguns pontos do projeto não estão de acordo com o 

esperado pelo Comitê de Direção e devem ser solucionados antes que o mesmo 

siga em frente. Neste caso, uma nova reunião deve ser agendada para 

apresentação de soluções para os pontos pendentes e uma nova decisão do 

comitê. 

• No go: o andamento do projeto não está de acordo com o desejado e o comitê 

decide por encerrá-lo prematuramente. 

3.5. ETAPAS DO PROJETO 

Os projetos da Companhia A possuem grande parte dos documentos padronizados, 

mas não têm um plano de gerenciamento de comunicação bem definido em procedimentos. 

Portanto, a forma como são trocadas as informações varia de projeto para projeto e depende 

do perfil do gerente de projeto e da equipe. Em virtude disto, neste capítulo descreveremos as 



14 

 

 

 

fases do projeto e como comunicação é de fato realizada em cada delas. Isto, sem nos ater a 

apresentação de um plano de gerenciamento de comunicações formal, pois o mesmo não 

existe na prática. 

3.5.1. DEFINIÇÃO INICIAL DO PRODUTO 

Conforme descrito no item 2.4.2, para desenvolvimento de um novo produto, é 

necessário caracterizar de antemão quais são as reais necessidades do cliente final. Para tal, 

são realizadas pesquisas, que fornecerão os inputs necessário para definição de algumas 

características importantes do produto. Após esta etapa, as áreas de marketing, design e R&D 

montam em conjunto um proposta de produto que atenda o mercado desejado e as 

necessidades dos potenciais consumidores.  

Nesta etapa, as informações são em sua maioria trocadas através de e-mails, quando a 

proposta definitiva de produto está definida, a equipe de Design disponibiliza no diretório do 

projeto a mesma. Os arquivos de design detalham como dever ser toda a parte estética e 

visível do produto bem como o seu layout interno. 

3.5.2. DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES 

Após a definição de como dever ser o produto a equipe de R&D inicia os trabalhos de 

desenvolvimento de componentes e sistemas. Nesta etapa, o produto é dividido em sistemas 

com engenheiros responsáveis por cada um, de forma que cada componente terá um 

engenheiro “pai” sendo responsável por seu desenvolvimento até o final do projeto. Neste 

momento, também devem ser definidos os processos de fabricação de cada componente e se o 

mesmo será comprado ou fabricado internamente (make or buy). Para facilitar o entendimento 

na sequência, dividiremos os componentes e sistemas do produto da seguinte forma: 

• Itens comprados: são componentes ou sistemas fornecidos diretamente por 

seus fabricantes. São necessariamente comprados (buy). 

• Itens ferramentados: componentes em que a equipe de projeto é responsável 

pelo desenvolvimento das ferramentas para sua fabricação. Após o ferramental 

pronto o componente pode ser produzido internamente (make) ou a ferramenta 
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pode ser enviada em comodato a algum fornecedor externo para produção das 

peças (buy). 

• Subconjuntos: são conjuntos ou sistemas montados internamente com a 

utilização de itens comprados ou ferramentados. Estes subconjuntos sofrem 

uma pré-montagem em células específicas antes serem alimentados na linha de 

produção. 

 Durante esta etapa é intenso o uso do PDM por parte dos engenheiros de produto e, no 

final deste estágio, devem estar liberadas neste sistema, as revisões de todos os componentes 

ferramentados ou comprados. 

3.5.3. ESPECIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS 

Quando todos os componentes ferramentados estiverem com revisões liberadas no 

PDM, a área de manufatura pode especificar o ferramental que irá produzi-los. Estão inclusas 

aqui ferramentas de dobra e estampo de chapas, moldes de injeção de plásticos, 

termoformagem e espumação entre outros. 

As especificações de todas as ferramentas devem ser salvas no diretório do projeto na 

rede. A partir de lá, serão utilizadas pelo comprador de CAPEX para obtenção de cotações. 

Nesta etapa ainda deve ser detalhada a necessidade de investimentos na linha do 

montagem, dependendo das especificações dos componentes pode ser necessária a aquisição 

ou alteração de equipamentos. 

3.5.4. COMPRA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 As especificações de item anterior são utilizadas pelo comprador de CAPEX para 

iniciar o processo de aquisição que envolve cotação com fornecedores de ferramentas, 

negociação de preços e prazos e a colocação de pedidos. Para o Projeto Alfa foram 

selecionados fornecedores do Brasil, Argentina, Itália, China e Coréia do Sul. 
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3.5.5. PROJETO DE E INICIO DE FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS 

Após a contração dos fornecedores de ferramentas, inicia-se a etapa de projeto de 

ferramentas com o suporte da engenharia de manufatura. 

Nesta etapa é comum que sejam necessárias alterações nos componentes para atender 

limitações das ferramentarias. Neste momento, é intensa a troca de informações entre 

fornecedores, engenharia de manufatura e engenharia de produto. A interação entre estas três 

equipes normalmente produz novas revisões dos componentes desenvolvidos na etapa 3.5.2. 

Como o PDM é uma ferramenta interna da empresa os fornecedores de ferramentas 

não tem acesso a ele, isto gera a necessidade de outros meios para compartilhamento de 

informações e uma outra metodologia para um controle minucioso de revisões. Nesta 

situação, é usado um documento conhecido como Tooling Master List para cada fornecedor 

de ferramenta. 

 
Figura 5: Exemplo de Tooling Master List 

Fonte: adaptado de arquivo da Companhia A 
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 A Figura 5 apresenta um exemplo deste documento, enviado para um fornecedor de 

moldes de injeção de peças plásticas, com o detalhamento de algumas das informações nele 

contidas. 

1. Nome do fornecedor; 

2. Revisão da Tooling Master List; 

3. Códigos dos componentes cujas ferramentas estão em fabricação com este 

fornecedor; 

4. Revisão do componente usada para a cotação do molde; 

5. Revisão que deve ser usada para inicio do projeto da ferramenta; 

6. Última revisão existente do componente; 

7. Quantidade de peças que devem ser produzidas no primeiro tryout dos moldes; 

8. Quantidade de peças que devem ser produzidas no segundo tryout dos moldes; 

9. Nome do engenheiro de produto responsável pelo item; 

10. Histórico das revisões do documento; 

11. Data das alterações do documento; 

12. Descrição do que foi alterado; 

13. Nome/contato do responsável pela alteração; 

14. Componentes que foram alterados em cada revisão do documento. 

Após a aprovação final dos projetos das ferramentas, é iniciada a fabricação das 

mesmas. Devido aos prazos do fornecedores, esta etapa junto às outras três anteriores 

normalmente ficam no caminho crítico do projeto. 

3.5.6. FORNECEDORES DE ITENS COMPRADOS 

Conforme descrito anteriormente, parte dos componentes ou sistemas do produto são 

fornecidos diretamente pelos seus fabricantes sem que a equipe de projeto seja envolvida no 

seu processo de fabricação. Para estes componentes não é necessária contratação da 

fabricação de ferramentas. Desta forma, a prospecção de fornecedores é realizada diretamente 

pela equipe de compra de componentes. 
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Para este projeto, além da cadeia de fornecedores do Chile e Brasil foram necessários a 

utilização de componentes fabricados na Tailândia, Malásia, Singapura e China. 

3.5.7. PRIMEIRO TRYOUT DE FERRAMENTAS 

A primeira e segunda produção de itens ferramentados é acompanhada por um 

representante de engenharia de manufatura e outro da engenharia de produto. O engenheiro de 

manufatura é o responsável pela qualidade da ferramentas enquanto a aderência dos 

componentes à especificação fica a cargo do engenheiro de produto. Neste tryout é produzido 

um lote de peças que será enviado a fábrica para a próxima etapa. 

3.5.8. PRIMEIRO LOTE DE PRODUÇÃO 

As primeiras amostras de itens comprados e ferramentados produzidas são utilizadas 

para montagem do primeiro lote de produtos. Este lote tem diversas funções dentro do 

desenvolvimento a saber: 

• Testar as soluções propostas pela engenharia de produto; 

• Avaliar o efeito de variações de processo na fabricação de itens ferramentados 

na qualidade dos mesmos; 

• Avaliar a qualidade dos fornecedores de itens comprados; 

• Avaliação prévia da linha de montagem para produção do novo produto; 

• Produzir produtos para testes de laboratório; 

• Produzir produtos que serão enviados a um grupo de residências de 

consumidores selecionados para teste de campo. 

3.5.9. PLANO DE AÇÃO DO PRIMEIRO LOTE DE PRODUÇÃO 

A montagem do primeiro lote de produção é um operação complexa que normalmente 

envolve toda a equipe de projeto e outras áreas que não tem colaboradores alocados 

diretamente no mesmo. Trata-se de um processo que representa na maioria das vezes uma 

quebra de paradigma para as áreas ligadas a produção. Esta interação entre diversas pessoas 

com uma situação de mudança é fértil para o aprendizado, porém é comum a ocorrência de 
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falhas. O Plano de Ação desta fase (1º Action Plan) deverá identificar todos os problemas 

encontrados na montagem do produto, no processo de montagem em si, nas soluções 

propostas para o produto, na qualidade dos componentes, etc. Deve ainda relacionar a causa 

destes problemas, solução proposta, ação de correção, responsável pela ação e prazo para 

execução. 

3.5.10. AÇÕES CORRETIVAS DO 1º ACTION PLAN 

Neste período os esforços da equipe são para implementar as ações corretivas com 

agilidade e a tempo para o segundo lote de produção. Neste momento, é comum as mudanças 

no projeto e é de extrema importância uma adequada gestão da mudança para evitar que ações 

corretivas amplifiquem os problemas ao invés de solucioná-los. Todas a ações que envolvem 

alterações de componentes precisam de prioridade pois ou impactam nos processos de 

fornecedores externos (no caso de itens comprados) ou na alteração de ferramentas (no caso 

de itens ferramentados), em ambos os casos os prazos para mudanças por vezes não são curtos 

e podem estar no caminho crítico do projeto. 

3.5.11. SEGUNDO TRYOUT DE FERRAMENTAS 

A segunda produção de itens ferramentados é novamente acompanhada por um 

representante de engenharia de manufatura e outro de engenharia de produto. Neste momento 

o engenheiro de produto deve inspecionar com atenção os itens que sofreram alterações 

devido ao 1º Action Plan. O foco do engenheiro de manufatura está na qualidade final das 

ferramentas que já devem esta em condições de serem entregues sem maiores ajustes. Neste 

tryout é produzido o lote de peças que irá abastecer a linha no segundo lote de produção. 

3.5.12. SEGUNDO LOTE DE PRODUÇÃO 

Os componentes e sistemas devidamente corrigidos após as ações do 1º Action Plan 

voltam para a linha de montagem para produção deste segundo lote. Agora as funções do lote 

são: 

• Avaliar a efetividade das correções propostas pela engenharia de produto; 
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• Verificação final da qualidade do processo na fabricação de itens 

ferramentados; 

• Avaliar a qualidade dos fornecedores de itens comprados; 

• Avaliação da linha de montagem para produção do novo produto, neste 

momento todos os novos dispositivos de montagem e novos equipamentos já 

devem estar implementados; 

• Produzir produtos para testes finais de laboratório e certificação; 

• Produzir novo para testes de campo. 

3.5.13. PLANO DE AÇÃO DO SEGUNDO LOTE DE PRODUÇÃO 

Assim como o primeiro, o segundo lote de produção também apresenta desafios aos 

colaboradores, porém as pessoas já estão mais familiarizadas com o produto. Nestas 

circunstâncias é importante não deixar que se forme uma zona de conforto em torno da 

sensação que o projeto já acabou. É provável que muitas ações do 1º Action Plan não tiveram 

solução definitiva ou que a solução proposta possa ter criado novos problemas. O 2º Action 

Plan deve ser criterioso a ponto de comparar todos os itens do 1º Action Plan com a 

efetividade das suas ações corretivas. Adiciona-se aos pontos que ainda não tiveram solução 

definitiva aqueles novos pontos de melhoria que foram identificados apenas neste segundo 

lote. 

3.5.14. AÇÕES CORRETIVAS DO 2º ACTION PLAN 

Ao executar ações corretivas neste momento é importante ponderar que a liberdade de 

alteração dentro do projeto é menor e que de acordo com a curva de mudança apresentada na 

Figura 1 do item 2.4.1, neste ponto do cronograma, os custos para estas mudanças são 

maiores. Como exemplo pode-se citar os itens ferramentados, neste momento os moldes já 

saíram do seus fornecedores e estão em rota de entrega. Qualquer alteração de ferramentas 

agora provavelmente envolverá a contratação de um fornecedor local apenas para realizar o 

ajuste, o que envolve custos consideráveis. 
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3.5.15. PREPARATIVOS PARA PRODUÇÃO SERIADA 

Todas as ações corretivas devem ter como prazo final de implementação a Primeira 

Produção Seriada, as situação que não puderem ser solucionadas até esta data devem ter um 

plano imediato de contingência e um plano de ação de longo prazo definidos. 

Ainda é necessário que estejam finalizados todos os ajustes especificação de 

componentes. Neste etapa o contato com os fornecedores de itens comprados deixa de ser 

responsabilidade da área de compra de componentes e passa para a equipe de logística. 

Qualquer alteração de componente a partir desta etapa terá um processo de contato com o 

fornecedor mais trabalhoso visto que o envolvimento da área de compras deve reduzir com o 

tempo. 

A finalização das especificações está ligada com a aprovação dos itens pela qualidade. 

Itens que não estavam em conformidade com a especificação no primeiro e segundo lote de 

fabricação, a esta altura, devem ter sido corrigidos pelos fornecedores ou ter sofrido ajustes 

em suas especificações. 

3.5.16. INÍCIO DA PRODUÇÃO SERIADA 

Na Primeira Produção Seriada, são fabricados os primeiros produtos que podem ser 

vendidos, isto explica a importância da etapa anterior de preparação. Esta etapa valida todas 

as ações corretivas do projeto até o momento. Neste momento é definido os volumes de 

entrada em produção do novo produto. 

Aqui devem se encerrar as atividades da equipe de projeto salvo aquelas ações 

presentes em um plano de ação de longo prazo. 

3.6. DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

3.6.1. CULTURAS E IDIOMAS DIFERENTES 

Como se pode observar na descrição do projeto, sua equipe e etapas, foram envolvidos 

profissionais e fornecedores do Brasil, Chile, Argentina, Itália, Tailândia, Malásia, Singapura, 
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China e Coréia do Sul. Isto torna obrigatório a adoção do inglês como idioma oficial do 

projeto. 

Para os fornecedores na Ásia e Itália, esta prática deveria ser algo natural, visto que se 

tratam-se de empresas que já contam com uma estrutura voltada para exportação e já possuem 

em seu quadro funcional profissionais com experiência no contato internacional. Contudo, a 

diferença de sotaques em alguns casos torna-se latente, apesar de haverem profissionais com 

bom nível de inglês nestas empresas. Algumas palavras neste idioma, quando pronunciadas 

por um chinês ou tailandês por exemplo, podem se tornar irreconhecíveis gerando constantes 

falhas de comunicação. 

Na América do Sul, o desafio é outro, como os países vizinhos ao Brasil utilizam o 

espanhol, idioma muito próximo do português, produz-se uma situação de conforto, onde os 

envolvidos procuram utilizar um misto dos dois idioma em detrimento do inglês que por 

vezes é mais difícil para alguns profissionais. 

Isto posto, a proximidade de idiomas e culturas, que deveria ser uma facilidade, torna-

se um problema para o projeto. Os envolvidos resistem em preencher completamente todos os 

documentos em inglês, produzindo ao longo do tempo, arquivos com um misto de três 

idiomas diferentes: português, espanhol e inglês. 

Posteriormente, isto pode gerar diversos problemas, quando por exemplo, um arquivo 

destes é encaminhado a um fornecedor da Ásia que não compreende nem português ou 

espanhol. Há também a possibilidade de um brasileiro não reconhecer determinada palavra 

em espanhol ou um chileno alguma palavra em português. 

3.6.2. RESISTÊNCIAS AOS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO 

Conforme detalhado no item 3.4, a companhia oferece diversas ferramentas de 

comunicação. Este aparato, quando utilizado de forma adequada facilita e padroniza a troca de 

informações dentro projeto.  No entanto, é  comum a resistência por parte dos membros de 

equipe em utilizar corretamente estas ferramentas. 
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Enviar um e-mail com um documento anexo ou salvar um arquivo numa pasta da rede 

é uma operação mais fácil e rápida do que realizar os procedimentos de check out e check in 

(descritos nos itens 3.4.3 e 3.4.4) necessários para correta utilização do Site de 

Compartilhamento e do PDM. 

Este tipo de atitude, multiplica a quantidade de planilhas de controle para diversas 

variáveis do projeto e dificulta a administração das informações que se quer gerenciar. A 

infinidade de e-mails com anexos, enviados para tratar determinados pontos do projeto, 

consomem energia do colaboradores e, por diversas vezes, causa confusões pela duplicidade 

de informações. 

3.7. PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Após a explanação e observação do projeto, podemos propor pontos de com o intuito 

de melhorar a comunicação dos projetos da Companhia A. 

3.7.1. IDIOMAS MUITO DISTINTOS 

 É considerado uma boa prática nas empresas globais, que os colaboradores tenham um 

nível adequado de fluência em língua inglesa. No entanto, os colaboradores de projetos da 

Companhia não tem o poder sobre a formação do funcionário de seus fornecedores externos. 

Desta forma, a proposta é que dificuldades de entendimento devido ao incompleto 

conhecimento da língua inglesa, principalmente no aspecto da pronuncia,  sejam contornadas 

com uma redução da comunicação exclusivamente verbal. A conversa direta ou por telefone 

é, por vezes o método mais adequado para transmissão de informações, contudo, em alguns 

casos, a informação escrita pode ser melhor interpretada. Quando se tem dificuldade falar ou 

ouvir em inglês, o texto escrito pode facilitar a transmissão de informação, visto que existem 

ferramentas de texto que auxiliam na correta redação da palavras e se elimina completamente 

os efeitos do sotaques regionais. 

 Quando a conversa ou o contato por telefone forem a melhor opção, ainda é possível 

usar o texto escrito como um canal adicional para reforçar aquilo que foi tratado verbalmente. 
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Após a ligação telefónica ou conversa direta, pode se enviar um e-mail, descrevendo por 

escrito aquilo que foi discutido e decidido verbalmente. 

3.7.2. RESISTÊNCIAS AOS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO 

 A correta utilização dos procedimentos da empresa devem ser orientada diretamente 

pelos gestores da companhia e líderes dentro da equipe de projeto, deve ser explicado a 

importância do correto uso das ferramentas adequadas para cada caso. Todavia, a resistência 

em não se utilizar as ferramentas adequadas de comunicação, principalmente o Site de 

Compartilhamento, residem também na falta de treinamento para o uso destes canais. 

Colaboradores com certo grau de dificuldade para uso de determinado meio de comunicação 

tendem a buscar os canais com os quais estão mais familiarizado e, neste caso, acabam 

recorrendo ao popular e-mail. Para eliminar esta dificuldade, a proposta é a realização, no 

inicio do projeto, de um treinamento para utilização do Site de Compartilhamento e PDM. 
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4. CONCLUSÕES 

Após o estudo do projeto avaliado por este trabalho foi possível identificar seus 

aspectos, desafios e dificuldades. Foi possível observar que, por envolver pessoas de 

diferentes países trabalhando de locais distintos, as barreiras de comunicação foram maiores. 

Esta situação já era conhecida de início, e o objetivo era a utilização das ferramentas da 

comunicação corporativas para superação destas dificuldades. Contudo, o uso de ferramentas 

adequadas envolve o comprometimento da equipe, de sorte que a correta execução da 

comunicação do projeto está ligada diretamente ao nível de engajamento e maturidade da 

equipe de projeto. 

Foi possível identificar que, além de um adequado planejamento da comunicação, 

ainda é preciso trabalhar no engajamento dos membros da equipe, para evitar que comecem a 

usar de forma desordenada outros meios de comunicação em detrimento daqueles que são 

oficiais. 

A resistência por parte de alguns colaboradores em utilizar os meios corretos de 

comunicação, também está ligada a falta de conhecimento e afinidade com algum tipo de 

tecnologia. Por vezes, não se usa determinado canal não por desejo próprio, mas por falta de 

conhecimento, tornando necessário o emprego de treinamentos. 

Em face destas informações, é possível identificar que o emprego correto da 

comunicação está intimamente ligado a diversos outros fatores do projeto como, dentre 

outros, a correta identificação das partes interessadas, nível de maturidade e engajamento da 

equipe, política de treinamentos da empresa e recursos de TI disponíveis. 
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