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RESUMO 

O presente trabalho trata do tema gerenciamento da comunicação em projetos e tem como 

objetivo apresentar a importância do gerenciamento de comunicação no projeto. Serão 

abordados aspectos atuais, contextualizando o que existe de forma geral em bibliografia 

relacionada. Para uma melhor visão da ideia será apresentada, primeiramente, a conceituação 

de projeto, ciclo de vida do projeto, gerenciamento de projetos, partes interessadas, conceito 

de comunicação, gerenciamento de comunicação em projetos e por fim apresentação de um 

estudo de caso focado no objetivo do trabalho, que reforçará a ideia da importância da 

comunicação para o projeto.  

 

Palavras-chaves: Gerenciamento da comunicação; Comunicação; Gerenciamento de 

projetos; Partes interessadas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present study deals with the subject of communication management in projects, which 

aims to present the importance of communication management in a project. Current aspects 

will be approached contextualizing what generally exists in the related bibliography. For a 

better view of the idea, first will be presented the conceptualization of project, project life 

cycle, project management, stakeholders, concept of communication, management of 

communication in projects and finally the presentation of a case study focused on the 

objective of the work, which will reinforce the idea of the importance of communication for 

the project. 

 

Keywords: Communication management; Communication; Project management; 

Interested parts. 
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1 INTRODUÇÃO 

Independente do ramo de atuação do projeto, a gestão da comunicação é hoje 

considerada uma das áreas mais importantes de um planejamento. O sucesso do 

gerenciamento de projetos está altamente relacionado à eficácia da comunicação, que deve ser 

realizada de maneira eficiente para que todas as etapas do projeto sejam entendidas pelas 

partes interessadas.  

Mas ainda existem algumas barreiras entre a comunicação e o projeto que impactam 

significativamente no desempenho das atividades do projeto, podendo causar prejuízos ou até 

a inviabilidade do mesmo.    

Segundo o PMI “um gerente de projetos gasta 90% do seu tempo se comunicando” e, 

consequentemente, podendo gerar falhas nos projetos atribuídas a problemas com a 

comunicação. Nesse cenário, conectar-se com seus públicos e gerar confiança entre eles, além 

de entusiasmo pelo projeto, contribui cada vez mais no seu engajamento e acelera o processo 

de desenvolvimento e melhor desempenho do projeto.  

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

Como citado anteriormente, um gerente de projeto está, na maior parte do tempo, 

comunicando-se com seu público. Com isso, a comunicação ganha espaço nos projetos e se 

torna um aliado para o sucesso dos mesmos. Assim sendo, como fazer com que a 

comunicação seja um benefício para o projeto?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Utilizar as ferramentas de comunicação para melhor adequação (entendimento) do 

projeto.  

1.2.2 Objetivos específicos 

• Conceituar comunicação e projeto;  

• Apresentar as partes interessadas; 

• Expor o gerenciamento de comunicação;  

• Análise de dois estudos de caso baseado nos conhecimentos de gerenciamento 

de projetos apresentados. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Este trabalho tem como foco principal um estudo bibliográfico, o qual não irá abranger 

todas as etapas de desenvolvimento de um projeto, apenas focar na área da comunicação e 

seus conceitos, tendo como base a 5° edição do Guia PMBOK. Para a tipologia quanto ao 

meio, foi utilizado a pesquisa bibliográfica e documental (estudo de caso), enquanto para a 

tipologia quanto aos fins, a pesquisa descritiva e explicativa.  

1.4 JUSTIFICATIVA 

A comunicação já é, certamente, uma das áreas de conhecimento mais importante do 

Gerente de Projetos, tendo um elo de ligação entre as pessoas, as ideias e as informações. Essa 

comunicação é fundamental para a integração e o desenvolvimento dos processos 

compreendidos no ambiente de Gerenciamento de Projetos. 

Na gerência da comunicação em projetos, as pessoas se comunicam para que haja a 

compreensão das tarefas que precisam ser executadas, com o objetivo de cumprir o que foi 

estabelecido no projeto, que é fundamental para um bom gerenciamento do mesmo.  

Segundo Vargas (2005): “as pessoas dão o melhor de si quando compreendem 

completamente as decisões que as afetam e suas razões.” Uma grande parte das falhas na 

comunicação ocorre por não haver um planejamento, que determina a necessidade da 

informação e quem é a parte interessada para receber a mensagem. (MONTEIRO; 

ALENCAR, 2007). 

Por conseguinte, a globalização se tornou um fator de evidência, dando impacto nas 

influências culturais que envolvem organizações multinacionais, tornando crítica, em alguns 

casos, para o gerente de projeto. A cultura organizacional das empresas também gera novos 

fatores de riscos para o projeto. Essa inter-relação torna a comunicação do projeto muitas 

vezes desalinhada e, por consequência, pode levar até ao fracasso do projeto.    

Essa falta de eficiência na comunicação entre os stakeholders (partes interessadas) 

pode afetar todas as áreas de um projeto, principalmente as áreas denominadas de restrição 

tripla: escopo, tempo e custo. (ANDRADE; POTSH, 2009). 

É pertinente ressaltar a importância de minimizar os problemas da comunicação em 

projetos, pois esta pode ser a chave para o sucesso na entrega de um produto final ou serviço. 

(ALVES, 2008) (OLIVEIRA, 2008) (CHAVES, 2010). 
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1.5 METODOLOGIA 

Este trabalho é uma abordagem de pesquisa qualitativa, de caráter subjetivo, onde o 

pesquisador busca interpretar textos publicamente conhecidos, contextualizando com o objeto 

da pesquisa e adicionando informações que sejam relevantes para o conhecimento.  (LIMA, 

2001).  

A grande maioria dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevista com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão, sendo classificadas como pesquisas bibliográficas e estudos de 

caso (GIL, 2007). 

Também pode ser classificada como uma pesquisa de abordagem exploratória, onde 

especificam a problematização, aumentando o conhecimento e aprimorando as ideias de 

novas percepções.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro é a apresentação 

do conteúdo que será abordado e definição de área estudada.  No segundo capítulo são 

apresentados o conceito de projeto e de gerenciamento de projetos. Seguindo a estrutura do 

trabalho, no terceiro capítulo é abordado o tema comunicação. 

No capítulo quatro apresenta-se o gerenciamento de comunicações e seus cases. A 

partir desse contexto e pôr fim a conclusão, que tem a finalidade de responder a pergunta-

problema do trabalho e os seus possíveis desdobramentos.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONCEITO DE PROJETO 

Segundo o PMI (2013, p. 3): “projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que 

eles têm um início e um término definidos.” Ainda enfatiza que o “término é alcançado 

quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus 

objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade de o projeto 

deixar de existir.” 
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Projeto é um empreendimento único que deve apresentar um início e um fim 

claramente definidos e que, conduzido por pessoas, possa atingir seus objetivos, respeitando 

os parâmetros de prazo, custo e qualidade. (MENEZES, 2001). 

Para Maximiano (2002, p.26), o sentido de projeto é “um empreendimento temporário 

de atividade com início, meio e fim programados.”  

Xavier (2005, p.5) diz que projeto é “um processo único, consistido de um grupo de 

atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendidos para 

alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitação de tempo, custo e 

recursos. ”  

 

 

Figura 1: Projeto 

Fonte:  Autoria própria, 2017. 

 

 

2.1.1 Ciclo de vida de um projeto  

Um projeto possui seu próprio tempo, mas um aspecto a ser considerado está em suas 

fases de desenvolvimento. São elas que permitem ao projeto um melhor controle total da 

situação para atingir as metas estabelecidas.  

De acordo com Maximiano (2009), o ciclo de vida de um projeto consiste na sequência 

de fases que vão do começo ao fim do projeto, permitindo visualizar as entregas de cada fase. 
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Para este autor, o ciclo de vida pode ser constituído, de forma genérica, das fases de 

descoberta da ideia, de concepção, de desenho, de desenvolvimento e de entrega. 

Ao longo de seu ciclo de vida, os projetos apresentam riscos e custos envolvidos, que 

variam de acordo com a fase em que se encontram. Inicialmente, os custos tendem a ser 

baixos, apresentam pico durante a execução e diminuem no encerramento das atividades. Já 

os riscos apresentam comportamento contrário. (PMBOK, 2013, p. 39).  

Conforme destaca Vargas (2009), todo o projeto pode ser subdividido em 

determinadas fases de desenvolvimento, as quais são definidas como ciclo de vida. 

Keelling (2002, p. 13) enfatiza que “a compreensão do ciclo de vida é importante para 

o sucesso na gestão de projetos, porque acontecimentos significativos ocorrem em progressão 

lógica e cada fase deve ser devidamente planejada e administrada.” A figura abaixo representa 

esse comportamento.  

 

 

Figura 2: Ciclo de vida de um projeto. 

Fonte: PMBOK, 2013. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETO 

Nos dias de hoje, tratar-se de projeto vai além de simplesmente montar uma equipe e 

executar. Os projetos envolvem cada vez mais técnica, além de requererem diversidade de 

habilidades, e para lidar com essas características, bem como com as incertezas que vem junto 
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aos projetos, novas formas de gestão se desenvolveram ao longo dos anos, e o gerenciamento 

de projetos é uma delas.  

O processo de gerenciamento de projetos vem sendo cada vez mais aprimorado e é 

definido, pelo guia PMBOK® (2009, p. 12) como “a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. ” 

Segundo o PMI, os projetos são divididos em 10 áreas de conhecimento: integração, 

escopo, tempo, custo, aquisições, qualidade, recursos humanos, riscos, stakeholders e 

comunicação. (PMBOK, 2013). 

As áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos são: gerenciamento da 

integração do projeto, gerenciamento do escopo do projeto, gerenciamento do tempo do 

projeto, gerenciamento dos custos do projeto, gerenciamento da qualidade do projeto, 

gerenciamento dos recursos humanos do projeto, gerenciamento das comunicações do projeto, 

gerenciamento dos riscos do projeto, gerenciamento das aquisições do projeto e 

gerenciamento das partes interessadas do projeto. Abaixo figura representativa das áreas de 

conhecimento do gerenciamento de projetos. 

  

 

Figura 3: Áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

Fonte: PMBOK, 2013.  
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Acoplando para este conceito, Sabbag (2009), com base no PMI, destaca cinco fases: 

1) iniciação, 2) planejamento, 3) execução, 4) monitoramento e controle e 5) encerramento.  

São esses os cinco grupos que de acordo com o Guia PMBoK (2009), dão uma 

estrutura básica para o gerenciamento do projeto que facilita o planejamento e o controle do 

projeto.   

2.3 PARTES INTERESSADAS 

Quando o assunto é stakeholders, fala-se na crescente rede de pessoas que fazem parte 

do projeto desenvolvido. 

No período do gerenciamento do projeto é necessário que todas as partes e fases 

estejam interligadas e em constante contato. Para isso é necessário identificar tais partes de 

interesse do projeto para um melhor resultado.  

Segundo PMBOK (2013, p. 391):  

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os 

processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, 

analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento 

eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. 

O gerenciamento das partes interessadas também está diretamente ligado à 

comunicação contínua com as partes interessadas para entender suas necessidades e 

expectativas alcançando, assim, a satisfação das mesmas.  
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Figura 4: Partes interessadas no projeto 

Fonte: PMBOK, 2008. 

Este procedimento é adotado já no início do projeto, pois elas interferem, não apenas 

nos seus resultados, como ao longo de todo o seu desenvolvimento. Assim que identificadas, 

registra-se e classifica-se os seus níveis de envolvimento, seus interesses, suas expectativas, 

sua importância e sua capacidade de influenciar o projeto.  

Segundo artigo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, as partes interessadas são 

pessoas ou organizações: 

• Ativamente envolvidas no projeto 

•  Cujos interesses podem ser positivos ou negativamente afetados pela execução 

ou término do projeto 

• Que podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e sobre os 

membros da equipe do projeto 

As partes interessadas incluem, mas não se limitam a: 

• Clientes/Usuários - pessoas ou organizações, internas ou externas, que usarão 

o produto, serviço ou resultado do projeto 

• Patrocinador - a pessoa ou o grupo que fornece os recursos financeiros, em 

dinheiro ou em espécie, para o projeto, que o defende quando concebido, serve de porta-voz 

para os níveis gerenciais mais elevados buscando obter o apoio de toda a organização e 

promover os benefícios que o projeto trará 
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• Gerentes de Portfólios - os gerentes de portfólios são responsáveis pela 

governança de alto nível de um conjunto de projetos ou programas, que podem ou não ser 

interdependentes 

• Gerentes de Programas - são responsáveis pelo gerenciamento de projetos 

relacionados de forma coordenada visando obter benefícios e controle não disponíveis no 

gerenciamento individual 

•  Escritório de Projetos - um escritório de projetos (Project Management 

Office, PMO) é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias 

responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob 

seu domínio. O PMO pode ser uma Parte Interessada se ele tiver Responsabilidade direta ou 

indireta pelo resultado do projeto 

• Gerentes de Projetos - são designados pela organização executora para atingir 

os objetivos do projeto 

•  Equipe do Projeto - é composta pelo Gerente do Projeto, pela equipe de 

gerenciamento do projeto e por outros membros da equipe que executam o trabalho, mas não 

estão necessariamente envolvidos com o gerenciamento do projeto 

•  Gerentes Funcionais - são pessoas chave que desempenham uma função 

gerencial dentro de uma área administrativa ou funcional do negócio, como recursos 

humanos, finanças, contabilidade ou aquisição 

•  Gerenciamento de Operações - os gerentes de operações são indivíduos que 

têm uma função gerencial em uma área de negócio principal, como pesquisa e 

desenvolvimento, design, fabricação, aprovisionamento, teste ou manutenção 

•  Fornecedores - vendedores, fornecedores, parceiros comerciais ou 

contratadas, são empresas externas que assinam um contrato para fornecimento de 

componentes ou serviços necessários ao projeto. Parceiros comerciais são também empresas 

externas, mas têm uma relação especial com a empresa, às vezes obtida através de um 

processo de certificação. 

3 CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 

Palavra derivada do latim communicare, significa “colocar em comum”, compartilhar. 

A comunicação é um processo de troca de informações, com utilização de símbolos para a 

transmissão de ideias. (KOLOTELO; CARVALHO, 2006). 
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Para melhor compreensão de comunicação, Chiavenato (2002) conceitua a distinção de 

dado, informação e comunicação. Para ele, dado é um registro a respeito de determinado 

evento ou ocorrência. A informação é um conjunto de dados com determinado significado que 

reduz a incerteza a respeito de algum assunto e o processo de comunicação acontece quando 

uma informação é transmitida pelo emissor e compartilhada pelo receptor. 

A comunicação pode ser verbal, que é dada de forma oral ou escrita ou pode ser não 

verbal, quando é usada a linguagem corporal; e pode ser paralinguística, quando são usados 

sons, sinais, símbolos e tons de voz, revelando seu estado emocional.  

Kloter (2000) afirma que para ocorrer o processo de comunicação eficiente, são 

necessários dois elementos envolvidos na comunicação: o emissor e o receptor, e duas 

ferramentas: a mensagem e o canal. 

O emissor é quem emite a mensagem, a fonte, pessoa que detém o conhecimento da 

mensagem. O receptor quem recebe a informação emitida e é de sua responsabilidade deixar 

claro que a mensagem foi recebida e compreendida.  A mensagem, resultado do processo de 

codificação, é o assunto da comunicação. E o canal são as partes de interesse que desejam 

atingir com esta mensagem, é o meio como o emissor envia essa mensagem.   

3.1 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES  

A informação e a comunicação caminham a passos largos no projeto, assumindo um 

papel importante na prática de gestão, sendo instrumentos e processos poderosos para a 

realização e integração das estruturas organizacionais. 

Segundo o PMBOK: 

O gerenciamento das comunicações do projeto é a área de 

conhecimento que emprega os processos necessários para garantir a 

geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação 

final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Os 

processos de gerenciamento das comunicações do projeto fornecem as 

ligações críticas entre pessoas e informações que são necessárias para 

comunicações bem-sucedidas. 

O planejamento da comunicação compreende que é necessário determinar todos os 

envolvidos, identificar as partes interessadas, o papel desempenhado pelo mesmo, a influência 

e os impactos que estes podem causar ao projeto; definir suas áreas de interesse, os meios e a 

frequência das informações; estabelecer as formas de registro – definir os formatos e 
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determinar os responsáveis pelo registro das informações necessárias para o desenvolvimento 

do projeto (MONTEIRO; ALENCAR, 2007), como mostra a figura abaixo:  

 

 

Figura 5: Visão geral do gerenciamento das partes interessadas do projeto.  

Fonte: PMBOK, 2008. 

Inicialmente, para planejar o gerenciamento da comunicação, é necessário o plano de 

gerenciamento do projeto, pois o mesmo fornece informações de como o projeto será 

executado, monitorado e encerrado.  
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Para planejar as comunicações existe um processo de que determina as necessidades de 

informação das partes interessadas no projeto para definir uma abordagem de comunicação, 

que consiste em planejar como uma informação será documentada, transmitida, quem 

receberá qual informação, quando, de que forma, de quem, para quem, etc. (PMBOK, 2009, p. 

210).  

Assim o planejamento da comunicação incide em considerar também os fatores 

ambientais da empresa e do projeto, e os ativos de processos organizacionais. 

Essas são as ferramentas utilizadas no planejamento da comunicação:  

• Análise de requisitos das informações, que indica o que as partes 

interessadas precisam saber para o funcionamento do projeto; 

•  Tecnologias de comunicações, que são determinadas a partir da 

urgência das informações, da disponibilidade da tecnologia, da facilidade 

de uso, do ambiente do projeto e da sensibilidade e confidencialidade das 

informações;  

• Modelos, que são usados para facilitar as comunicações; métodos de 

comunicação, que são utilizados para compartilhar estas informações com 

as partes interessadas do projeto; 

•  Reuniões, onde são discutidas as maneiras mais adequadas de 

utilizar e comunicar as informações do projeto, juntamente com os 

feedbacks. (CHAVES, 2010) (PMBOK, 2013). 

Já as ferramentas e técnicas utilizadas para gerenciar a comunicação são: 

• A escolha do modelo e do método da comunicação ideal para o projeto; 

• O sistema de gerenciamento das informações;  

• Relatórios de desempenhos e a escolha da tecnologia da comunicação.  

Também pode ser utilizado algumas ferramentas tecnológicas para a execução da 

comunicação, como: 

• MS-Office, Open-office; 

• Ferramentas GED (gerenciamento eletrônico de documentos); 

•  Ferramentas da web; 

• Intranet; 

• Internet;  

• Vídeo e teleconferência;  

• Comunicação face a face.  (CHAVES, 2010) (PMBOK, 2013).  

O último item, comunicação face a face, merece destaque, pois apenas 7% da 

comunicação é transmitida por palavras, o restante vem de gestos, sinais, entonações e 

mensagens não verbais. Geralmente a comunicação face a face com as partes interessadas 

ocorre nas apresentações e reuniões do projeto, que visam, por meio da troca de opiniões, 

solucionar problemas, apresentar ideias, integrar pessoas e definir novas metodologias. As 

reuniões mais importantes que ocorrem durante o ciclo de vida de um projeto são: reuniões de 
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partida (kick-off meeting), de acompanhamento (follow-up meeting), de lições aprendidas, de 

solicitação de mudanças e de encerramento do projeto. (CHAVES, 2010). 

A implantação do gerenciamento da comunicação ocorre durante toda a execução do 

projeto, valendo-se do plano da comunicação já elaborado. É neste momento que se colocam 

as informações necessárias à disposição dos stakeholders e, ainda, ocorrem os maiores 

problemas da comunicação, tendo em vista que nesse período deve-se estar cauteloso em 

disponibilizar as informações no momento certo, com a ferramenta adequada e para as 

pessoas certas.  

Segundo o PMBOK (2013), as entradas desse processo são:  

• Plano de gerenciamento de comunicação; 

• Relatórios de desempenho do trabalho; 

• Fatores ambientais da empresa; 

• Ativos de processos organizacionais. (CHAVES, 2010) 

Para as saídas do gerenciamento de comunicação são: 

• As comunicações propriamente ditas; 

• Atualizações no plano de gerenciamento de projetos; 

• Atualizações nos documentos do projeto e nos ativos dos processos 

organizacionais.  

Também, de acordo com o PMBOK as entradas do processo de controle da 

comunicação são:  

• Plano de gerenciamento do projeto; 

• Comunicações do projeto, registro das questões;  

• Dados de desempenho do trabalho e ativos de processos organizacionais. 

As ferramentas utilizadas são:  

• Sistema de gerenciamento das informações;  

• Opiniões especializadas;  

• Reuniões.  

As saídas deste processo são:  

• Informações sobre o desempenho do trabalho;  

• Solicitações de mudanças; 

• Atualizações nos documentos do projeto; 
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• E atualizações nos ativos de processos organizacionais (PMBOK, 

2013).  

 

O gerenciamento da comunicação está diretamente ligado ao controle do projeto. 

KEELING (2002), concorda que para manter o projeto dentro da programação do escopo, 

custo, prazo e qualidade, o gerente de projetos precisa ter as informações adequadas para 

fazer as avaliações necessárias para o controle do projeto. Porém, se alguns dos parâmetros 

citados ultrapassarem os limites, o gerente de projetos é alertado para agir, seja limitando o 

custo, alocando recursos ou outras ações necessárias ao sucesso do projeto. 

4 ESTUDO DE CASO  

Para o sucesso de um projeto é preciso planejar a sua comunicação antes mesmo do 

início do planejamento do projeto. Para que o planejamento da comunicação possa ser 

realizado é necessário obter o registro das partes interessadas, onde são identificados de forma 

proativa na parte inicial do projeto.  

A função do gerente de projetos nesse processo é descobrir a necessidade de 

comunicação das partes interessadas no projeto. Uma vez identificadas essas necessidades, as 

suas expectativas podem ser gerenciadas de forma adequada. 

A partir disso, será apresentado um case disponibilizado pelo site PMI (Project 

Management Institute) na íntegra e analisado brevemente o estudo de caso da Volkswagen do 

México na produção de peças para o automóvel Jetta na conclusão do trabalho. 

4.1 VOLKSWAGEN DO MÉXICO - PRODUÇÃO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL 

JETTA 

4.1.1 Contextualização  

Para se preparar para a produção de seu novo Jetta, a Volkswagen voltou-se para uma 

combinação de plantas internacionais e fornecedores externos para produzir partes do novo 

motor e conjuntos de eixos do carro. A Volkswagen Mexico Components (VW México) 

ganhou uma licitação para produzir vários componentes, incluindo os eixos dianteiros e 

montagem dos módulos laterais.  

A equipe da fábrica VW México tinha 21 meses e um orçamento de US$ 3,3 milhões 

(EUA) para projetar e instalar a linha de montagem e começar a produção em massa de peças. 
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A VW do México venceu a licitação para o projeto, propondo um custo fixo para a produção 

de peças. Isso significava que não haveria espaço para derrapagens no orçamento. Qualquer 

trabalho que ultrapassasse o orçamento seria incorrido como uma perda.  

O gerente de projeto e equipe teria que desenvolver processos internos para outras 

equipes seguirem. A produção do eixo dianteiro e a montagem do módulo lateral foram 

supervisionadas por um Project Management Professional (PMP® ) e o projeto foi um dos 

primeiros a ser gerenciado pelo escritório de projeto da VW México, o qual forneceu 

supervisão a todo o portfólio de programas e projetos da produção de componentes do Jetta. 

Além disso, um novo fornecedor foi selecionado para o projeto enquanto o processo de 

aquisição de equipamentos estava em andamento. Esta adição tardia resultou num atraso de 

dois meses na aquisição das linhas de montagem.  

Desafios: a equipe VW México, utilizando processos de gestão padrão, conforme 

descrito em Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® ), 

para completar o projeto de linha de montagem dentro do prazo e orçamento. Para 

supervisionar o projeto complexo, a VW México estabeleceu um escritório de projetos 

(PMO), que era responsável por monitorar e controlar o orçamento global e cronograma para 

os projetos relacionados ao Jetta. Uma vez que a VW do México foi agraciada com o projeto 

de montagem, o PMO trabalhou junto com o departamento financeiro para obter os recursos 

necessários. Um gerente de projeto foi selecionado e o gerente do departamento de 

manufatura foi nomeado o patrocinador do projeto.  

O gerente de projeto, apoiado por um membro do departamento de planejamento, 

integrou os planos apresentados pelos diversos participantes do projeto para desenvolver uma 

estrutura analítica do projeto (EAP) e linha do tempo detalhada para o projeto global. A EAP 

serviu como um roteiro para cada fase do projeto. Enquanto os departamentos de produção e 

qualidade foram envolvidos ao longo do projeto, outros departamentos poderiam ser 

consultados sempre que necessário. O gerente do projeto foi responsável pela supervisão da 

EAP e em envolver outros departamentos nos momentos adequados.  

Solução: desde a iniciação até o fechamento, o projeto foi dividido em cinco fases, 

com nove etapas ao longo de dois anos. O cronograma incluía todo o trabalho de aquisição e 

fabricação de equipamentos através de testes de linha de montagem e otimização. A fase final 

terminou com o início da produção e a montagem do eixo do módulo lateral. Um plano da 
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qualidade correspondente foi desenvolvido utilizando os padrões da fábrica de componentes, 

que foi integrado na linha do tempo.  

O gerente de projetos realizou reuniões periódicas com a equipe principal a fim de 

manter todos os departamentos informados do progresso. O fornecedor da linha de montagem 

visitou a fábrica em várias ocasiões para rever o progresso e prestar assistência em quaisquer 

problemas. Departamentos adicionais foram envolvidos, quando necessário, e um relatório de 

status do projeto - índice de desempenho detalhado para indicar o progresso em relação ao 

cronograma geral e do orçamento - foi distribuído mensalmente a todos os departamentos.  

Devido às rigorosas exigências de aderência orçamentária ao plano de projeto, os 

recursos financeiros foram bloqueados para evitar sobre custo. Em cada reunião, os 

participantes tiveram a oportunidade de solicitar alterações específicas para a EAP. As 

discussões foram documentadas para fins de qualidade e as mudanças foram aprovadas tanto 

pelo gerente de projeto quanto pelo patrocinador do projeto.  

Para garantir que o projeto seria concluído a tempo, o gerente de projeto encontrou 

formas criativas para resolver questões de calendário criadas no início do processo: Para 

compensar o atraso de dois meses no recebimento de equipamentos da linha de montagem, o 

grupo realizou um treinamento de fabricação, enquanto o grupo de manutenção acompanhou a 

empresa subcontratada na instalação do equipamento da linha de montagem. Ao realizar estes 

dois eventos simultaneamente, o gerente do projeto impediu atrasos futuros que pudessem 

causar novos atrasos no projeto. 

 Ao longo do projeto, o PMO manteve supervisão para o orçamento geral do projeto. 

Outros elementos do projeto foram monitorados por membros da equipe do projeto. Por 

exemplo, um membro da equipe de planejamento monitorou atividades relacionadas com a 

EAP e o plano de qualidade, enquanto um membro da equipe de qualidade foi responsável por 

garantir que as partes satisfizessem as especificações de qualidade da empresa.  

Ao término de cada fase do projeto, a equipe do projeto analisava o estado geral do 

projeto e realizava identificação de riscos para as fases restantes. Todas as alterações 

resultantes da EAP foram aprovadas pelo gerente do projeto e pelo patrocinador do projeto. O 

fim do projeto foi marcado pela transição para equipe de produção. O encerramento oficial do 

projeto ocorreu 12 semanas após que a produção do componente inicial começou.  

Resultados: o time da VW México alcançou e, em muitos casos, ultrapassou os 

objetivos para a criação da linha de montagem, especificamente:  
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• Todo o projeto foi concluído dentro do orçamento especificado;  

• A equipe cumpriu todos os prazos de entrega em todas as fases de testes;  

• Os eixos dianteiros e módulos laterais produzidos na linha de montagem da fábrica 

continuaram atendendo às diretrizes de qualidade da Volkswagen.  

O time de projeto da linha de montagem do componente do Jetta também desenvolveu 

uma série de ferramentas e práticas que servem como padrão para futuros projetos na fábrica. 

As principais lições aprendidas com o projeto permitirão que as equipes de projetos futuros 

aperfeiçoem a comunicação entre as diferentes áreas da planta da VW do México e garanta o 

sucesso de novos projetos. 

5 CONCLUSÃO  

A importância da comunicação para o projeto se faz evidente. O gerente de projeto e 

sua equipe se comunicam com as partes interessadas constantemente. É possível afirmar que 

existe uma parcela razoável de problemas devido aos problemas de comunicação, as 

negligencias, ao não cumprimento dos prazos, as mudanças constantes de escopo, entre outras 

falhas durante o gerenciamento dos demais processos do projeto.  

No caso apresentado (Volkswagen), percebe-se o uso contínuo de técnicas de 

comunicação que foram desenvolvidas ao longo do projeto. O envolvimento do gerente do 

projeto e sua preocupação em envolver todos os departamentos nos momentos adequados, 

seguir a EAP, a realização de reuniões periódicas para manter todas as equipes e 

departamentos atualizados, onde seus participantes puderam solicitar alterações específicas na 

EAP, distribuição de relatórios mensais aos departamentos, discussões foram documentadas 

para fins de qualidade, foram implantadas formas criativas para resolver problemas de 

calendário do projeto. Foi realizado treinamento de fabricação e a realização de eventos 

simultâneos.   

O objetivo desse trabalho foi apresentar uma visão do projeto e a comunicação, como 

os dois, quando caminham juntos, se tornam elementos-chave para o sucesso de um projeto. 

A partir disso, percebe-se a importância da elaboração de um plano de comunicação adequado 

para o projeto, ficando mais clara a percepção de que gerenciar projetos é gerenciar sua 

comunicação.  

 

 



18 

 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS  

 

ALVES, P.M. Gerenciamento da comunicação em projetos: estudo de caso em uma 

empresa do setor metalúrgico. Monografia do curso de engenharia de produção da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2008. Disponível em:< 

http://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2008_3_Plinio.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

ANDRADE, A; POTSCH, F. Comunicação em projetos: como superar a visão mecanicista. 

Artigo Núcleo de Pesquisa, Rio de Janeiro. 2009. Disponível em 

<http://maintrends.com.br/arquivos/reinventar_comunicacao.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2017. 

CHAVES, L.E et al. Gerenciamento da comunicação em projetos. 2. ed. FGV: Rio de 

Janeiro, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GUIA PMBOK. Um Guia para Gerenciamentos de Projetos. 4 ed. Project Management 

Institute. EUA, 2009. 

Estudo de caso. Volkswagen do México - produção de peças para o automóvel JETTA. 

Técnicas de gestão de projetos entregam resultados no tempo e dentro do orçamento. 

Disponível:<https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/~/media/20D4F81EBB924A2C91

3FE3743CC4EBDD.ashx>. Acesso em 25 fev. 2017 

KEELING, R.. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo. Saraiva, 2002. 

KOLOTELO, J.L.G; CARVALHO,H.G. O papel da comunicação na gestão de projetos: 

um estudo de caso em empresa paraestatal. In: XIII SIMPEP – Baurú, SP, 2006. Disponível 

em: <http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/864.pdf>. Acesso em: 13 fev. 

2017. 

KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. Tradução Bazán 

Tecnologia e Linguística. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

LIMA, Paulo G. Tendências paradigmáticas na pesquisa educacional. 301 f. Dissertação 

(mestrado). Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Campinas, 2001.  

MAXIMIANO, A. C. Administração de Projetos: como transformar idéias em resultados. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

MENEZES, L. C. de M. Gestão de projetos. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/~/media/20D4F81EBB924A2C913FE3743CC4EBDD.ashx
https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/~/media/20D4F81EBB924A2C913FE3743CC4EBDD.ashx


19 

 

 

 

MONTEIRO, A.; ALENCAR, L.H. Análise dos problemas da comunicação em projetos 

de desenvolvimento de software. XXVIII encontro nacional de engenharia de produção 

(ENEGEP). Foz do Iguaçu, PR. 2007. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_TR570426_9840.pdf.> Acesso: 13 fev. 

2017. 

OLIVEIRA, C. S. Gerenciamento de projetos. Instituto de Educação Tecnológico: Belo 

Horizonte, 2008. 

PMI (Project Management Institute). Um guia do conhecimento em gerenciamento de 

projetos (Guia PMBOK). 5. ed. Saraiva: São Paulo, 2013.  

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais 

competitivos. 6. ed. Atual. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

 

 


