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Resumo 

Este trabalho trata o tema de como aplicar as boas práticas do gerenciamento das Partes 

Interessadas (Stakeholders), e da comunicação em projetos em organizações com baixo grau 

de maturidade em Gerenciamento de Projetos, já que está comprovado que um Gerente de 

Projetos passa a maior parte do seu tempo se comunicando e administrando conflitos 

provocados pelas Partes Interessadas. E que no final acabam resultando em atraso de 

cronogramas, aumento dos custos e mudanças indesejáveis no projeto, então tornando a 

abordagem deste assunto, crucial para o sucesso do projeto. A hipótese mais provável para 

estes fracassos relacionados à área de gerenciamento de Stakeholders e da comunicação em 

projetos estão relacionados com o que usualmente é observado na maioria dos projetos: um 

plano de gerenciamento de Stakeholders e da comunicação incompletos ou até muitas vezes 

inexistentes. O objetivo deste trabalho foi fornecer direcionamento aos diversos Gerentes de 

Projetos em uma eficaz identificação e classificação das Partes Interessadas (Stakeholders) 

mitigando assim os possíveis fracassos oriundos de falhas de comunicação ou mesmo pela 

não identificação de algum grupo essencial para o sucesso do projeto. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com as diversas teorias encontradas, procurando extrair as melhores 

práticas que tornem em um modelo eficaz e confiável do registro das Partes Interessadas e 

ferramentas utilizadas para gerenciar a comunicação em projetos.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders). Gerenciamento da 

Comunicação. Gerenciamento de Projetos e Maturidade em GP. 

 
 

    



 

 

Abstract 

 

This work deals with the issue about how to apply the best practices for Stakeholders and 

communication management in project management for organization with low level of 

maturity, since it is proven that a Project Manager spends most of their time communicating 

and managing conflicts caused by the interested parties. Moreover, that end up resulting in 

delayed schedules, increased costs and undesirable changes in the project, then making the 

approach to this issue, is crucial for the project's success. The most likely hypothesis for these 

failures related to stakeholder and communication management in projects are related to what 

is usually observed in most projects: A Stakeholder and communication management plan 

incomplete or even often lacking. The objective of this study was to provide direction to the 

various project managers in effective identification and classification of Stakeholders, thus 

mitigating the possible failures due to miscommunication or even the failure to identify a core 

group for the project's success. A bibliographic research was made with the various theories 

found, seeking to extract the best practices that make for an effective and reliable model of 

interested parties registration and tools used to manage communication on projects. 

 

Key Words: Stakeholders Management. Communication Management. Project Management 

and Maturity in PM. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O PMBOK® (A guide to the Project Management Body of Knowledge) na sua 5ª 

edição (2013), ou como é chamado na versão em português: Um Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos, define “Projeto” como um esforço temporário empreendido para 

se criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  

Dessa forma, um esforço temporário empreendido conduzirá para atividades que vão 

gerar incertezas e/ou diferenças quanto aos produtos, serviços ou resultados criados pelo 

projeto. Essas atividades do projeto na maioria das vezes podem ser novas para os membros 

de uma equipe de projeto, o que poderá exigir um planejamento mais detalhado do que 

qualquer outro trabalho de rotina, além de serem empreendidos em todos os níveis 

organizacionais.  

Um projeto pode envolver uma única pessoa ou muitas pessoas, uma única 

organização ou múltiplas unidades organizacionais de múltiplas organizações. O 

Gerenciamento de Projetos surge como um pilar de apoio para que as organizações consigam 

minimizar seus riscos para a realização de seus investimentos, expansões e melhorias 

operacionais. 

Neste pilar de apoio, surge o processo de “Identificação das Partes Interessadas 

(Stakeholders)”, que é de suma importância  para o projeto, já que as saídas deste processo, o 

registro e sua classificação das Partes Interessadas é que darão ao Gerente de Projetos as 

condições para realização de um adequado Plano de Gerenciamento de Stakeholders e do 

Gerenciamento da Comunicação em concordância com as boas práticas propostas pelo 

PMBOK® (2013). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, vamos compreender os conceitos de “Partes 

Interessadas (Stakeholders)” e da “Comunicação” em Gerenciamento de Projetos. 

 
 
1.1    PROBLEMA 

 

Como assegurar o real engajamento das pessoas e organizações dentro do contexto do 

Gerenciamento de Projetos? 

Como garantir que os processos de Gerenciamento da Comunicação e suas 

implicações para o sucesso dos Projetos aconteçam? 
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1.2    OBJETIVOS 
 

 

1.2.1    GERAL 

 

 

Elaborar um estudo sobre o Gerenciamento de Stakeholders e da Comunicação em 

Projetos, segundo o PMBOK® (2013), e a partir de estudos bibliográficos, buscando 

identificar as ferramentas mais apropriadas para a utilização em Organizações que estejam 

iniciando uma jornada para a profissionalização em Gerenciamento bem-sucedido em 

Projetos. 

 

 

1.2.2    ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar as principais barreiras envolvidas no Gerenciamento de Stakeholders e da 

Comunicação, para definir as contingências apropriadas a fim de reduzir os seus impactos 

durante a realização do Projeto. 

 

 

1.3    DELIMITAÇÕES 

 

 

Este trabalho é um estudo conceitual da metodologia de gerenciamento das Partes 

Interessadas e da Comunicação em Gerenciamento dos Projetos. O estudo tem certa 

abrangência teórica, pois visa buscar o que há de mais atual dentro deste tema e como aplica-

las de forma bem-sucedida, conforme o desenho atual de uma organização, porém as 

analogias e considerações práticas são aplicáveis a qualquer organização que possui ou não 

baixa maturidade em Gerenciamento de Projetos, e vem desenvolvendo estas práticas à fim 

de melhorar a sua performance operacional e financeira. 
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1.4    JUSTIFICATIVA 

 

 

Historicamente, inúmeros projetos fracassados tiveram suas causas atribuídas às 

falhas no Gerenciamento dos Stakeholders, devido a falhas na identificação de todas as 

Partes Interessadas, e as suas influencias sobre um determinado Projeto. Somando-se a isto, a 

falta de habilidades na Comunicação faz com que muitas organizações estejam condenadas 

ao insucesso no Gerenciamento de seus Projetos. 

 

 

1.5    METODOLOGIA 

 

 

O método utilizado neste trabalho possui uma abordagem qualitativa e alinhada à 5ª 

edição do guia PMBOK® (2013). 

A intenção é entender a metodologia utilizada para o Gerenciamento das Partes Interessadas e 

da Comunicação nos projetos através dos meios de pesquisas bibliográficas relacionadas aos 

temas, e para fins de aplicação nas organizações, consolidando assim o que o que foi visto nos 

livros. 

 

 

1.6    FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 

O presente trabalho está dividido em três partes. A primeira parte diz respeito à 

introdução que está sendo lida neste momento. A segunda parte traz uma visão geral dos 

Modelos de Maturidade mais utilizados pelas empresas a fim de medir o seu grau de 

Maturidade em Gerenciamento de Projetos, e também as bases conceituais dos processos de 

Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders) e da Comunicação em Projetos. E por 

fim, a terceira parte traz as conclusões e considerações deste estudo a fim de auxiliar as 

organizações com baixa maturidade em gestão de projetos, obter um plano inicial para a sua 

jornada de profissionalização no Gerenciamento das Partes Interessadas e das Comunicações 

em Gerenciamento de Projetos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

O propósito desta etapa é mostrar os conceitos e fundamentos básicos de Maturidade 

das Empresas, Gerenciamento de Stakeholders e da Comunicação em Projetos. 

  

2.1    A Maturidade em Projetos 

 

A maturidade em Gerenciamento de Projetos está relacionada com a capacidade de 

uma empresa em gerenciar seus projetos. As empresas que se utilizam do Gerenciamento de 

Projetos estão em constante evolução e um maior amadurecimento na gestão de seus 

projetos, onde acabam propiciando resultados previsíveis, e com maior sucesso (PRADO, 

2008). 

A possibilidade de quantificar numericamente a habilidade da empresa em gerir seus 

projetos, estão em diversos modelos de avaliação de maturidade. 

Dentre estes modelos de maturidade mais utilizados pelas empresas, podem-se citar 

conforme abaixo: 

 

a)  O OPM3 que quer dizer “Organizational Project Management Maturity Model”, é 

um modelo de maturidade proveniente do PMI - Project Management Institute e que 

possibilita avaliar a presença das melhores práticas dentro da organização. O modelo é 

composto de 4 níveis e 3 domínios conforme pode se observar na figura 1. O OPM3 é 

composto por um conjunto de melhores práticas, sendo estes necessários serem cumpridos, 

para melhoria de um nível e domínio.  O modelo também traz 3 elementos: 

1) Conhecimento: Baseado no guia do OPM3 do PMI, este possui elementos 

para as melhores práticas com os seus correspondentes itens de 

capacidades, saídas e indicadores de performance; 

2) Avaliação: O modelo possui uma ferramenta informatizada para avaliação, 

fazendo um comparativo entre um padrão, e definindo o estágio de 

maturidade atual da empresa; 

3) Desenvolvimento: Consiste na implementação de planos de ações através 

dos itens identificados no elemento de Avaliação. 
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                         FIGURA 1 - Organizational Project Management Maturity Model – OPM3 
                         Fonte:http://www.comindwork.com/weekly/2014-09-08/productivity/opm3-organizational-project- 
                         management-maturity-model (acessado: 09/02/16).   
 

 

b)  O CMM – “Capability Maturity Model” é um modelo de avaliação de maturidade 

focado em projetos de Tecnologias da Informação, pode ser definido como sendo uma soma 

das melhores práticas para diagnóstico e avaliação de maturidade do desenvolvimento de 

softwares em uma organização. 

O CMM descreve os estágios de maturidade em que passam as organizações enquanto 

elas evoluem no seu ciclo de desenvolvimento de software, através de uma avaliação 

contínua, identificação de problemas e ações corretivas da melhoria dos processos. Este 

caminho de melhoria é definido por cinco níveis de maturidade: 

 

1. Inicial 

2. Gerenciado 

3. Definido 

4. Gerenciado quantitativamente 

5. Em Otimização 

 

c)  O PMMM – “Project Management Maturity Model” é um modelo criado pelo Dr. 

Harold Kerzner, e possui grande confiabilidade, pois foi testado em várias organizações no 

mundo, conforme figura 2. Este modelo objetiva a definição do estágio atual, o planejamento 

e implementação de ações para o desenvolvimento gradual no Gerenciamento de Projetos.  
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Praticamente foca no gerenciamento da mudança e no processo de mudança da 

cultura da organização para a implementação das práticas em Gerenciamento de Projetos em 

cinco níveis: 

 

Nível 1 – Linguagem Comum: Esta é a fase inicial de maturidade. Neste nível não há 

suporte e reconhecimento a função do Gerente de Projetos, além do uso desta função ser 

esporádico. Neste nível, concentra-se no desenvolvimento e treinamento das técnicas, na 

certificação dos Gerentes de Projetos, disponibilização de ferramentas e o encorajamento de 

uma padronização no Gerenciamento de Projetos; 

 

Nível 2 – Processos Comuns: Neste nível a organização começa a implementar 

algumas técnicas em escopo, custo e prazo, além da figura do Gerente de Projetos já aparecer 

na hierarquia da empresa. Reconhece-se a necessidade de ferramentas para o Gerenciamento 

de Projetos. Como ações, procura-se manter a capacitação da empresa através da inclusão de 

novas técnicas, modelos e ferramentas para o gerenciamento de seus projetos; 

 

Nível 3 – Metodologia Singular: Os processos já possuem uma integração, e a 

metodologia se aproxima de uma padronização, já há a presença de treinamentos contínuos 

em Gerenciamento de Projetos além de existir o suporte dos altos executivos à presença do 

Gerente de Projetos.  

 

Nível 4 – Benchmarking: Neste nível de maturidade, existe a presença do PMO 

(Project Management Office), aperfeiçoando os processos em Gerenciamento de Projetos. 

 

Nível 5 – Melhoria Continua: A empresa apresenta-se madura e pratica a transferência 

de conhecimentos e boas práticas entre seus projetos, através das lições aprendidas. 
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        FIGURA 2 - PMMM - Project Management Maturity Model 

        Fonte: KERZNER, 2005. 

 

 

d)  O Modelo Prado - MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos) que se apresenta como a única contribuição do Brasil para a avaliação de 

maturidade, foi elaborado por um consultor brasileiro chamado Darci Prado.  

Ele é composto por um questionário com quarenta questões onde procura-se 

relacionar a maturidade da organização com sua capacidade de executar projetos com 

excelência. O modelo apresenta 5 níveis e 6 dimensões conforme figura 3: 

 

Nível 1 – Inicial: Neste nível existe um baixo conhecimento do assunto de 

Gerenciamento de Projetos, e muitas vezes é utilizado por intuição e não existem processos 

e/ou metodologias; 

 

Nível 2 – Conhecido: Neste nível a empresa começa a criar uma nova cultura para 

criar competências para gerenciar projetos; 

 

Nível 3 – Padronizado: A empresa começa a implementar uma plataforma para o 

gerenciamento de seus projetos, através da estruturação organizacional, padronização e 

estruturação de modelos; 

 

Nível 4 – Gerenciado: A empresa começa a aperfeiçoar a plataforma, com o 

funcionamento dos padrões, desvios são identificados e eliminadas; 
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Nível 5 – Otimizado: O processo de Gerenciamento de Projetos comporta-se como 

algo normal do dia a dia da empresa, com baixo nível de stress e de ruídos. 

 
                                               FIGURA 3 - Modelo Prado-MMGP 
                                               Fonte: PRADO, 2008. 
 

 

Conforme Prado (2008) explica, a maturidade média e atual das indústrias Brasileiras 

se situa na ordem entre 2 e 3, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 quando não existe nenhuma 

prática e 5 o grau máximo, ou seja, a existência de todas as práticas. 

 

Espera-se que um modelo de maturidade em Gerenciamento de Projetos seja 
capaz o suficiente de auxiliar no estabelecimento de um plano de integrado de 
crescimento da organização dentro do contexto em Gerenciamento de Projetos 
(PRADO, 2008, p. 45). 

 
 

Kerzner (2003, p.53) diz que “a maturidade em Gestão de Projetos é o 

desenvolvimento de sistemas e processos que são, por natureza, repetitivos e garantem uma 

alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso” 

O modelo de maturidade também mostra o modo como a capacitação em Gestão de 

Projetos deve evoluir no longo prazo. E por isso, a transferência de conhecimento de projeto 

a projeto, e para a empresa como um todo se torna primordial. 
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2.2    Definição de Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders) em Projetos 

 

 

De forma geral os projetos influenciam e são influenciados por pessoas ou grupos de 

trabalhos que fazem parte do ambiente de onde estão sendo desenvolvidos. Então é de suma 

importância que os Gerentes de Projetos entendam todas estas interações, influências e como 

se comunicar com estes diferentes grupos de trabalhos, conhecidos como Partes Interessadas 

(Stakeholders) do projeto. 

A palavra “Stakeholders” vem da língua inglesa que significa todas as pessoas física 

ou jurídicas que são diretas, ou indiretamente afetadas pelas atividades de uma empresa e que 

também exerce sobre ela algum tipo de influência. O termo foi criado para diferenciar os 

shareholders (acionistas) dos outros membros da sociedade que atuam como bases de 

sustentação para a atividade de negócios. Os Stakeholders são a parte interessada, que se 

referem a todos os envolvidos em um processo, podendo serem considerados por exemplo 

como: Clientes, Operadores de Fábrica, Sócios, Diretores, Vendedores, Presidentes, 

Profissionais de Treinamento, Fornecedores, Comunidade Local, Governo, Mídia e 

Marketing, Sindicatos, Concorrentes, Banqueiros, etc. 

Na abordagem do PMBOK® (2013), as Partes Interessadas incluem todos os 

membros da equipe do projeto, assim como todas as entidades interessadas dentro ou fora da 

organização. A equipe do projeto identifica as Partes Interessadas internas e externas, a fim 

de determinar os requisitos do projeto e as expectativas de todas as partes envolvidas. A 

figura 4 abaixo ilustra a relação entre o projeto, a equipe do projeto e as diversas Partes 

Interessadas: 

 
                                FIGURA 4 - Relação entre Partes Interessadas e o Projeto 
                                Fonte: PMBOK®, 2013. 
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De outra forma, para Gerardi (2000:75), a definição das Partes Interessadas 

(Stakeholders) é considerada como “qualquer pessoa ou organização que está ativamente 

envolvida em um projeto, ou aqueles que seus interesses podem ser afetados positiva ou 

negativamente pela execução do mesmo”. 

Para Freeman, R.E. (1984), ele define as Partes Interessadas como “aqueles grupos 

que são vitais para sobrevivência e sucesso das organizações”. É importante lembrar que 

Freeman é considerado o “pai da definição de Stakeholders” pela literatura especializada da 

área. 

Então podemos dizer que as definições das Partes Interessadas apresentadas pelos 

autores pesquisados mostram que há um entendimento do termo, sendo este entendimento o 

mais aceito pelos diversos círculos acadêmicos. Quando os autores usam o termo “afetados 

ou serem afetados” eles concluem que devemos incluir indivíduos externos às organizações e 

grupos que se consideram Partes Interessadas mesmo que a organização não os considere 

como tal. Assim temos este conceito como sendo o mais amplo e equilibrado dentre os 

existentes atualmente. 

Tendo o conceito das “Partes Interessadas” de forma clara, poderemos agora 

transcorrer sobre a importância de sua identificação para assim alcançar os objetivos 

esperados pela execução de um projeto. 

 

 

2.2.1    Listar as Partes Interessadas (Stakeholders) do projeto: 

 

 

Esta atividade consiste em assegurar uma ampla identificação, e lista das potenciais 

Partes Interessadas de um projeto. Para esta atividade temos como documentos de suporte 

para analisar e listar possíveis Partes Interessadas (figura 5), o Termo de Abertura do Projeto 

(TAP), os documentos de aquisições e ativos de processos organizacionais, além de 

precisarmos considerar os fatores ambientais da empresa. 

A opinião de um especialista é importante também neste momento e podem ser 

obtidas através de consultas e reuniões com os grupos de trabalho. 

Geralmente se consegue listar potenciais Partes Interessadas (Stakeholders) ao 

entrevistar as Partes Interessadas já listadas previamente, fazendo isso consecutivamente até 

que todas as Partes Interessadas estejam incluídas. Isto e um processo sistemático de coleta e 
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análise de informações sobre os interesses, objetivos e preferências dos interessados para se 

mapear os riscos e as necessidades de comunicação do projeto, e por fim esta lista servirá 

como entrada para todas as outras atividades do processo de identificação das Partes 

Interessadas.  

Esta atividade poderá proceder da seguinte forma: 

 

- Determinar quem são as Partes Interessadas internas; 

- Identificar e registrar quem são as Partes Interessadas externas; 

- Priorizar, na lista de Partes Interessadas, aquelas com maior participação e 

importância no projeto; 

- Validar a lista de registro das Partes Interessadas em reuniões com as Partes 

Interessadas para determinarem interesses e necessidades específicas; 

- Avaliar a influência das Partes Interessadas (Stakeholders) na organização, 

quantificando os graus de poder/influência e interesse de cada interessado. Isso pode ser 

obtido a partir do levantamento do comportamento passado ou mais objetivo, usando um 

modelo probabilístico; 

- Definir o modo de comunicação a ser adotada com cada uma das Partes 

Interessadas identificadas; 

- Preparar documento descrevendo qual o estilo de abordagem (tipo de 

comunicação) que será realizada com cada uma das Partes Interessadas; 

- Desenvolver um plano de comunicação inicial registrando as necessidades das 

Partes Interessadas identificadas, vamos ver isto mais adiante; 

- Definir as responsabilidades do Gerente de Projetos e de todos as outras Partes 

Interessadas do projeto; 

- Definir em qual fase do projeto que cada uma das Partes Interessadas estará 

participando e que seus interesses podem estar sendo impactados; 

- E por fim, o patrocinador do projeto apresenta para as Partes Interessadas 

principais, o registro e a estratégia para o gerenciamento das Partes Interessadas do projeto. 

 

No final, o Gerente de Projetos deverá documentar todas as informações mais 

relevantes de cada uma das Partes Interessadas identificadas. Mesmo que algumas Partes 

Interessadas não necessitem de nenhum tipo de informação/comunicação, é importante que 

estes grupos ou indivíduos estejam identificados. 
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Conforme Gerardi (2012:31), é através de uma identificação eficaz das Partes 

Interessadas de um projeto que os “Gerentes de Projetos podem evitar a ocorrência de crises 

e estresse desnecessários, e entendendo as funções e responsabilidades de todos os 

envolvidos”.  

 

 
 FIGURA 5 - Diagrama do fluxo de dados do processo de identificar as Partes Interessadas 

                        Fonte: PMBOK®, 2013. 

 

 

2.2.2    Os Papéis das Partes Interessadas (Stakeholders): 

 

 

Em resumo, abaixo estão destacadas o papel de responsabilidade dos principais 

indivíduos e grupos de trabalho que afetam de alguma forma o desenvolvimento de um 

projeto durante todo o seu ciclo de vida: 

- Gerente do Projeto e Equipe: Responsáveis pela entrega dos resultados, produtos 

do projeto; 

- Clientes: Usuários diretos ou indiretos dos resultados do projeto; 

- Patrocinadores (Sponsor): Autoridade sobre recursos, fornecem aprovação da 

liberação de fundos ou provisão de recursos; 
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- Grupos de Serviços, Fornecedores, Subcontratados: São os contribuintes que 

fornecem inputs e serviços para o projeto; 

- Auditores, Grupo de Consumidores, Agências Reguladoras e Ambientais: Revisam 

ou auditam, assegurando que os processos são apropriados e seguidos, assim como a 

qualidade dos produtos entregues cumprem com os padrões adequados. 

- Público/Imprensa, Comunidades, Sindicatos, Concorrentes: São impactados ou 

afetados pelos resultados e produtos do projeto. 

- Outros Gerentes de Projetos e Equipes de Projetos (internos ou externos): Podem 

afetar a capacidade do projeto de alcançar seus objetivos. 

 

 

2.2.3    Definindo quem são as Partes Interessadas (Stakeholders) do projeto: 

 

 

Essa talvez seja o momento mais crítico do gerenciamento do projeto, pois, descobrir 

as Partes Interessadas e ouvi-las de forma efetiva desde o início, trará um maior 

comprometimento, uma maior clareza de requisitos e objetivos, além consequentemente, de 

menos mudanças no decorrer do projeto. 

O Gerente de Projetos deve conectar as Partes Interessadas maximizando as 

influências positivas e minimizando as resistências, e envolver todos as Partes Interessadas 

importantes no planejamento do projeto, pois isso resultará em uma maior probabilidade de 

aceitação nas entregas. Um erro que acontece com frequência é descobrir certas Partes 

Interessadas importantes do projeto após a finalização do planejamento, ocasionando assim 

várias mudanças e grande resistência em relação ao projeto. 

Um bom projeto começa pelo consenso entre todos os envolvidos no sentido de 

trabalharem na direção de um objetivo único. 

Os Principais Stakeholders diretos de um projeto estão conforme a tabela-1 abaixo: 

 

Gerente do Projeto Pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto 

Cliente 
Pessoa ou empresa que solicitou ou contratou o produto 
ou serviço do projeto 

Membros da Equipe Pessoas que compões a equipe do projeto 
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Representantes de áreas da 
empresa executora 

Pessoas de áreas de empresas em que o projeto está 
sendo executado 

Patrocinador (Sponsor) 
Pessoa ou grupo, dentro ou fora da organização executora, 
que provê recursos financeiros e/ou apoio institucional 
para a execução do projeto 

Usuário 
Pessoa ou empresa que irá utilizar o produto ou serviço do 
projeto 

Fornecedores 
Empresas que irão fornecer produtos ou serviços para o 
projeto 

  
 TABELA 1 - Principais Partes Interessadas de um Projeto. 
 Fonte: Adaptado de Gerenciamento de Stakeholders em Projetos - 1ª edição, Editora FGV, 2014. 

 

 
2.2.4    Análise das Partes Interessadas (Stakeholders): 

 
 

A análise das Partes Interessadas consiste na coleta e análise de informações 

quantitativas e qualitativas com o objetivo de determinar os interesses que devem ser 

considerados durante todo o ciclo do projeto. Ela identifica os interesses, as expectativas e a 

influência das Partes Interessadas, para formar alianças e parcerias positivas, ajudando a 

aumentar a possiblidade de sucesso do projeto. 

Uma ferramenta bem comum para analisar as Partes Interessadas, é o Diagrama do 

Grau de Poder X Interesse, conforme a figura 6: 

 

 
 

                                        FIGURA 6 - Diagrama do Grau de Poder e Interesse 
                                    Fonte: http://pmkb.com.br/artigo/5-acoes-para-uma-boa-gestao-das-partes-interessadas-em-

projetos/ (acessado: 09/02/16). 
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Abaixo a definição da forma de categorizar todas as Partes Interessadas: 

 

- Stakeholders de ALTO PODER e ALTO INTERESSE: Possivelmente o 

patrocinador do seu projeto, então envolva-o desde o início e o mantenha por perto e muito 

bem satisfeito durante todo o ciclo do projeto. 

- Stakeholders de ALTO PODER e BAIXO INTERESSE: Aquela pessoa que não se 

manifesta durante todo o projeto até o momento em que você solicitada o OK dele com 

relação a implantação do projeto. Geralmente ela diz “Não fui envolvido” ou “Isso envolve 

minha área e não posso dar o meu aceite”. Se você já teve situação semelhante a esta em 

algum projeto, na próxima vez identifique ele logo no começo e mantenha comunicação 

constante com ele. 

- Stakeholders de BAIXO PODER e ALTO INTERESSE: Possivelmente o usuário 

final do seu projeto. Se for uma pessoa crítica, não parceira ou se simplesmente seu projeto 

não entregar VALOR, você perderá de uma só vez a confiança deste Stakeholder. 

- Stakeholders de BAIXO PODER e BAIXO INTERESSE: A menor das 

preocupações, basta manter este Stakeholder informado de alguma forma e pronto. 

 

 

2.2.5    Critérios para Priorização das Partes Interessadas (Stakeholders): 

 

 

Há vários os critérios de priorização de Stakeholders possíveis de serem adotados. É 

importante mencionar que não há o melhor critério ou um que funcione para todas as 

situações, já que os critérios precisam ser consistentes com o objetivo da ação de 

engajamento que se necessita no projeto.  

Na tabela 2 abaixo é possível entender alguns dos critérios mais adotados:  
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          TABELA 2 - Critérios para Priorização das Partes Interessadas de um Projeto. 
             Fonte: Adaptado de Gerenciamento de Stakeholders em Projetos - 1ª edição, Editora FGV, 2014. 

 

 

 

2.2.6    Planejando o Gerenciamento dos Stakeholders: 

 

 

O plano de gerenciamento das Partes Interessadas tem como objetivo principal definir 

as estratégias para aumentar o apoio, reduzir as resistências e minimizar os impactos 

negativos das Partes Interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto. 

Como nosso objetivo é reduzir as resistências, o plano normalmente contém 

informações confidenciais e deve ser manuseado somente pelas pessoas autorizadas. O 

Gerente de Projetos avalia o tipo de informação e o nível de detalhe necessário. 

As principais dificuldades para efetuar o planejamento do gerenciamento dos 

Stakeholders, estão relacionados quanto à sua identificação, em entender as suas 

expectativas, de como incorporar elas ao escopo do projeto, o que é preciso para atender às 

expectativas e necessidades deles, como gerenciar as expectativas e necessidades de 

comunicação ao longo do projeto e de gerenciar as mudanças de expectativas. Contudo estas 

premissas tornam-se importantes já que eles fazem parte do projeto, são essenciais para o seu 

sucesso ou fracasso, e eles estão lá, queira você ou não. 

Conforme o PMBOK® (2013), a figura 7 abaixo mostra o diagrama de fluxo de dados 

deste processo de planejamento: 
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                       FIGURA 7 - Diagrama de fluxo de dados do processo Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas 
                       Fonte: PMBOK®, 2013. 

 

 
As Partes Interessadas devem ser envolvidas desde o início dos trabalhos de 

planejamento do projeto. Os mais entusiasmados, com o projeto, isto é, “aqueles que 

compraram a ideia”, devem ter atenção especial do Gerente de Projetos, para que busquem 

motivar e envolver as demais Partes Interessadas, e assim diminuir possíveis resistências à 

sua implementação.  

Outro ponto de atenção é a necessidade de estabelecer fortes alianças com aqueles 

que controlam os recursos de que o projeto irá necessitar para seu desenvolvimento. A falta 

ou excesso de informações pode gerar ansiedade, desconfiança, resistência e em última 

análise prejudicar o projeto.  

 

 

2.2.7    Gerenciar e Controlar o Engajamento dos Stakeholders: 

 

 

Trata do processo de comunicação e interação com as Partes Interessadas para atender 

às suas necessidades e solucionar as questões à medida que vão acontecendo, diminuindo o 

risco de que o projeto deixe de cumprir com os seus objetivos devido a questões não 

solucionadas e minimiza os transtornos durante o projeto, pois vai ajustando as estratégias 
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para um correto engajamento das partes, eliminando assim as resistências e aumentando o 

suporte ao projeto.  

O engajamento vai além do comunicar ou informar, que atuam em um único sentido: 

da organização para o Stakeholder. Não se trata de convencer o outro ou “vender uma ideia”, 

mas entender o ponto de vista do Stakeholder e considerá-lo na tomada de decisão. 

As expectativas dos Stakeholders devem ser constantemente gerenciadas, pois: 

- As expectativas mudam ao longo do projeto;  

- O envolvimento do usuário final e o suporte da alta administração são apontados 

como os principais fatores de sucesso de um projeto; 

- Atender as expectativas implica em uma maior aceitação; 

- Agir em relação as preocupações implica em menores problemas; 

- Agilizar as resoluções das questões implica em menor desgaste. 

O gerenciamento ativo das expectativas das partes envolve as atividades de 

comunicação dirigidas às Partes Interessadas para influenciar suas expectativas, abordar as 

preocupações e solucionar as questões, tais como: 

- Gerenciar ativamente as expectativas das Partes Interessadas para aumentar a 

probabilidade de aceitação do projeto, negociando e influenciando seus desejos para alcançar 

e manter as metas do projeto. 

- Abordar as preocupações que ainda não se tornaram questões, geralmente 

relacionadas com a prevenção de futuros problemas. Essas preocupações precisam ser 

reveladas e analisadas e os riscos precisam ser avaliados. 

- Esclarecer e solucionar as questões que foram identificadas. A solução pode 

resultar em uma solicitação de mudança ou pode ser tratada fora do projeto como, por 

exemplo, ser adiada para outro projeto ou fase, ou transferida para outra entidade 

organizacional. 

 

Conforme figura 8 abaixo, uma ferramenta que auxilia neste processo de controlar o 

engajamento das Partes Interessadas e auxiliar também na comunicação, é o GRPI (Goals, 

Roles, Processes, and Interpersonal), cuja a definição se encontra logo abaixo. 

Ela pode ser utilizada para direcionar o Gerente de Projetos nas reuniões com os 

grupos de trabalhos, e ao final, efetuar uma avaliação qualitativa de suas percepções sobre as 

informações transmitidas à equipe, traçando posteriormente planos de ações que visam 

melhorar o engajamento, ou mesmo mantê-los sob o controle. 
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Esta ferramenta é utilizada junto com a equipe (Partes Interessadas), para garantir que 

todos os pontos e informações cruciais sobre o Projeto estejam claros sobre os 4 fatores 

fundamentais: Objetivos, Funções, Processos e Interpessoal. 

- Objetivos: Está claro para as Partes Interessadas sobre os objetivos do projeto e 

metas chave para o curto / médio / longo prazos. 

- Funções: Está claro para a equipe sobre quem deve estar na equipe do projeto e 

quais as responsabilidades devem ser atribuídas a cada membro da equipe. 

- Processo: A equipe tem um entendimento comum de como eles querem trabalhar. 

- Interpessoal: Regras básicas, estilo de trabalho e meio ambiente. 

 
       FIGURA 8 - GRPI (Goals, Roles, Process, Interpersonal) 
       Fonte: Avintiv Company, 2015. 

 

 

2.3    Definição de Gerenciamento das Comunicações em Projetos 

 

 

Segundo Chaves (2006), torna-se primordial obter informações precisas de quando o 

projeto deverá iniciar, de quanto ele vai custar e principalmente qual o produto, serviços ou 

resultado serão gerados. Se ocorrer uma comunicação errada disso, ou se por exemplo o 

planejamento do escopo não estiver devidamente claro do que está dentro e fora dele, o 

projeto poderá resultar em um desastre. Portanto além de aplicarmos as técnicas de 

planejamento de escopo, também é importante o suporte da área de Comunicação, pois é 
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necessário adquirir informações de pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento do 

projeto. Ao buscar e receber estas informações exercita-se a comunicação, pois existe um 

emissor, um receptor e uma mensagem, que poderá ser clara ou não, isto também dependerá 

de que forma a mensagem está sendo enviada ou recebida, se está sendo utilizada na 

documentação prevista no projeto, ou de alguma outra forma, e se está sendo feita de forma 

eficaz. 

Sempre que for necessário efetuar qualquer planejamento de escopo, prazo, custos, 

recursos humanos, qualidade, risco ou aquisições, ou qualquer de uma das dez áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos, sempre existirão pessoas se comunicando, 

pessoas solicitando ou recebendo informações, pessoas informando e pessoas sendo 

informadas.  

No Gerenciamento de Projetos surge a necessidade de se trabalhar embasado por um 

bom Plano de Comunicação, onde possam se achar as respostas para perguntas como: De 

que forma tudo isto vai acontecer? A equipe está preparada para as atividades? A equipe 

conhece o suficiente o projeto que será desenvolvido? Os prazos estão corretos? Qual o custo 

do projeto? 

A falta de consciência da prática de respostas a todos estes questionamentos é 

normalmente o que traz maiores problemas e motivo de fracassos nos projetos. Fato 

comprovado na pesquisa PMSurvey edição 2013 realizada pelo PMI, conforme o gráfico 1 

abaixo: 

Onde 68,1% das organizações participantes desta pesquisa apontaram Problemas de 

Comunicação sendo o seu principal problema apontado para se atingir com êxito os 

resultados esperados no desenvolvimento dos projetos. 
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GRÁFICO 1 - Problemas mais frequentes em projetos 
Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute. 

 

 

Então o Gerente de Projetos precisa ter a habilidade de coordenar o time do projeto 

todo tempo, ainda que não seja possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até 

porque seria humanamente impossível, mas ele tem que manter presença e contato com o 

time ao longo do projeto atento a tudo que acontece, sendo informado e ao mesmo tempo 

informando as decisões que afetam os envolvidos no projeto. O Gerente de Projetos é o 

ponto de ligação que mantém todos os elementos do projeto integrados, onde sem essa 

integração, todo o andamento do projeto ficaria comprometido. 

Adicionalmente a isto, uma série de boas ideias poderão ser perdidas em função da 

dificuldade de administrar relacionamentos. Portanto o Gerente de Projetos tem a 

responsabilidade de garantir que as informações sejam suficientemente claras e completas, 

de forma que os seus interlocutores não tenham dificuldades para entender as mensagens 

transmitidas e após o recebimento das informações, passa a ser responsabilidade do receptor 

certificar-se de que realmente as entendeu. 
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2.3.1    Processos de Gerenciamento da Comunicação em Projetos 

 

De acordo com o PMBOK® (2013), os processos de Gerenciamento da Comunicação 

transcorrem em planejar, gerenciar e controlar, nesta ordem. Sendo que eles interagem entre 

si e com os de outras áreas de conhecimento. 

A figura 9 mostra uma visão geral dos processos de gerenciamento das comunicações 

em projetos: 

 
      FIGURA 9 - Visão geral do processo do Gerenciamento das comunicações do projeto 
      Fonte: PMBOK®, 2013. 

 

 

Em resumo, se estes processos forem bem coordenados de forma organizada e 

disciplinada, se tornará uma ferramenta adicional para consagrar a boa performance de 

atuação de um Gerente de Projetos e consequentemente da sua equipe de projetos. Ora, se esta 

equipe já possui habilidades e capacitação requeridas em outras áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projetos, adquirindo então este padrão estratégico no gerenciamento das 
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comunicações, a melhora na performance tornará mais facilmente atingível, como mostra o 

próprio PMBOK® (2013). 

Para tanto, habilidades de se comunicar é a mais valorizada pelas organizações do que 

se pensa, como mostra o gráfico 2 da (PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management 

Institute). Entre estas habilidades de comunicação poderemos citar algumas a seguir, mas não 

devemos limitar-se somente a elas: 

- Escutar ativamente e de modo eficaz; 

- Perguntar, discutindo ideias e situações para assegurar um entendimento melhor; 

- Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz; 

- Levantar dados para identificar ou confirmar as informações; 

- Definir e administrar as expectativas; 

- Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 

- Motivar para encorajar ou reassegurar; 

- Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 

- Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes; 

- Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; 

- Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. 

 

 
GRÁFICO 2 - Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos nas Organizações 
Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute. 
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2.3.2    Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

 

Conforme o PMBOK® (2013) descreve, planejar o gerenciamento das comunicações é 

o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto 

com base nas necessidades de informação e requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders) e 

nos ativos organizacionais disponíveis. O principal benefício deste processo é a identificação 

e a documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as Partes 

Interessadas. 

A figura 10 descreve as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo: 

 

 
 FIGURA 10 - Planejar o gerenciamento das comunicações: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 
 Fonte: PMBOK®, 2013. 
 
 

Planejar o gerenciamento das comunicações transcorre por analisar os requisitos do 

projeto, perguntas como: qual o porte do projeto? Os custos envolvidos, prazos das atividades 

e para concluir, quais recursos estarão disponíveis, que áreas e pessoas estão envolvidas, além 

da necessidade de verificar quais serão os canais, formas e meios que utilizaremos. 

Uma boa ferramenta que auxilia organizar todas estas informações dentro deste 

contexto, é a conhecida nos meios do círculo da qualidade, a “5W2H”, conforme mostrada na 

figura 11, adaptada para o Planejamento da Comunicação em Projetos: 
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 FIGURA 11 - 5W2H para o planejamento da comunicação em projetos 
 Fonte: Adaptado de Gerenciamento da Comunicação em Projetos - 3ª edição, Editora FGV, 2014. 

 

 

2.3.3    Modelos de Comunicações 

 

 

Os modelos de comunicações são usados para facilitar as comunicações e a troca de 

informações e variam de acordo com o projeto e também nos vários estágios do mesmo 

projeto. No exemplo abaixo é ilustrado um modelo para melhor compreensão do mecanismo 

de funcionamento de um processo de comunicação. É o modelo “emissor-receptor” de Kotler 

e Keller (2006:536), conforme podemos observar na figura 12: 

 

 
FIGURA 12 - Modelo de Comunicação Emissor-Receptor 
Fonte: Kotler e Keller, 2006. 

 

Onde: 



26 

 

Emissor: É o elemento que emite a mensagem em direção ao receptor. Ele possui o 

conhecimento do significado real da mensagem a ser transmitida e deve codificar a mensagem 

e ainda determinar qual será o canal utilizado na transferência. Sua comunicação será eficaz 

quando atingir o seu objetivo e produzir a resposta desejada do receptor. 

Mensagem: É o que é dito, escrito, ou enviado por símbolos ou sinais, visando reações 

ou comportamentos. A mensagem deve ser compreensível tanto pelo emissor quanto pelo 

receptor, e pode ser transferida através de voz, texto, desenho, movimentos, expressões faciais 

ou por meios eletrônicos. 

Codificação: Quando da transferência de uma mensagem, é a tradução que um emissor 

promove para tornar entendível para os receptores, as ideias aos quais ele pretende enviar. 

Canal de comunicação: É o mecanismo ou veículo utilizado para enviar a mensagem, 

com a incumbência de destacar e influenciar o efeito da mensagem. Serve como suporte para 

difundir a informação e é capaz de atingir o receptor com a mensagem, para que ele possa 

interpretá-la, podendo ser ainda classificados como formais ou informais. E-mails, políticas, 

normas, relatório de desempenho são exemplos de canais formais. Conversas acareadas ou 

por telefone, mensagens orais e gestos, são exemplos de canais informais. 

Abaixo no gráfico 3, a pesquisa (PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project 

Management Institute) onde mostra quais os canais mais utilizados pelas organizações: 

 

 
   GRÁFICO 3 - Canais de Comunicação mais utilizados pelas equipes de projetos 
   Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute. 
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Receptor: É o alvo do emissor, ou seja, aquele para a qual a mensagem foi destinada. 

Para que a transferência da informação seja efetiva, o receptor deve recebê-la e interpretá-la 

como pensava o emissor. 

Decodificação: O receptor, utilizando sua sensibilidade promove a decodificação da 

mensagem que lhe foi passada, ou seja, traduz de acordo com sua percepção, assimilando a 

ideia recebida de acordo com o seu próprio senso cognitivo. 

Feedback: Ou realimentação, é a resposta que o emissor obtém do receptor. Uma 

certificação que transparece o resultado da sua tentativa de transferir a informação. Sua 

função é proporcionar ao emissor uma avaliação do resultado do envio. Utilizando-se do 

feedback o emissor pode ter garantia de que está existindo uma interação, e não uma atividade 

unilateral, e ainda certificar-se se a mensagem foi recebida ou não. Em caso positivo, saber 

como ela foi recebida e se foi realmente compreendida. 

Ruído: É tudo o que pode interferir afetando a transmissão de uma mensagem. 

Alguns exemplos podem ser citados: Problemas ou falta nos canais de comunicação, 

distância física ou de tempo entre emissor e receptor, uso inadequado de linguagem técnica, 

fatores ambientais de distração como barulho e cheiro, atitudes prejudiciais como 

hostilidade, descrença e preconceitos, informação excessiva, falta de conhecimento sobre o 

assunto  que está sendo comunicado, diferenças culturais, erros de escrita e interpretação, 

voz baixa ou rouca durante conversa, uso de jargões, siglas e códigos não familiares a todos 

receptores, entre outros. 

 

 

2.3.4    Tipos de Comunicação 

 

 

Segundo Dinsmore (2003), a comunicação pode ser classificada de acordo com os 

seguintes tipos: 

Comunicação verbal: É aquela que é transferida por meio das palavras, podendo estas 

serem faladas ou escritas. Ainda que a evolução crescente nos meios eletrônicos de 

comunicação, a comunicação verbal continua sendo a mais utilizada, e apesar de estar 

perdendo seu espaço para a forma escrita, continua sendo um dos tipos mais eficazes. A 

forma escrita, ganha espaço por causa das facilidades que a tecnologia proporciona, sendo seu 
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principal utilitário o e-mail ou programas de conversas instantâneas, que substitui as 

conversas antes realizadas pessoalmente, até mesmo para pessoas muito próximas 

fisicamente. É importante ressaltar a importância da comunicação oral presencial, pois como 

citado, é uma comunicação muito eficiente, com forte potencial motivador pessoal e 

incentivador do espírito de equipe. De fato, um Gerente de Projetos não pode abrir mão desta 

ferramenta importantíssima que pode gerar confiança e união dentro da sua equipe de 

trabalho. 

Comunicação não verbal: É aquela que se dá sem o uso de palavras, e ainda exclui o 

uso de sinais vocais ou paralinguísticos e indicações como tons de voz emocional. Daí o título 

secundário de linguagem corporal. Em muitas situações a comunicação não verbal pode 

substituir de forma mais eficiente à comunicação verbal. Segundo alguns pesquisadores, 

existe um universo de mais de 700.000 sinais diferentes. Alguns exemplos de mensagens que 

são transmitidas de melhor forma pelos sinais não verbais são: dor, sentimentos, emoções e 

cansaço. 

Comunicação paralinguística: é a que usa de tonalidade de voz, da qualidade dos sons 

que acompanham a fala, delatando qual é a situação em que o falante se encontra. Alguns 

exemplos de percepções via comunicação paralinguística são: se o falante está bem ou mal, 

alegre ou triste, cansado ou bem-disposto. Esta pode ser também uma grande ferramenta para 

tratamento com todos os interessados no projeto, principalmente da equipe de projetos, pois 

assim pode-se perceber como anda o nível de motivação e satisfação daqueles que fazem 

acontecer as tarefas do dia a dia. 

 

2.3.5    Estilos de Comunicação 

 

 

Dependendo do conteúdo da mensagem verbal a ser transferida, o Gerente de 

Projetos precisa estar capacitado a decidir entre os estilos que surtirá efeito mais vantajoso 

ao desenvolvimento do projeto, o estilo formal ou informal. 

Ainda de acordo com Dinsmore (2003), a comunicação pode ser classificada de 

acordo com as seguintes formas: 
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Comunicação formal: Neste estilo de comunicação, regras e procedimentos internos à 

organização devem ser seguidos, confirmados geralmente por um formato ou protocolo. Nas 

metodologias de gestão de projetos, geralmente existe uma sequência de eventos e 

procedimentos com documentos formatados.  Independentemente do tipo de formalidade, no 

ambiente de projetos toda a documentação gerada nas organizações envolvidas, deve passar 

pelas mãos do Gerente de Projetos. 

Comunicação informal: aqui não existem formalidades e regras para troca de 

informações, a comunicação é livre. Um detalhe é que ela não gera custos elevados pelo fato 

de não depender de confirmações oficiais. Atualmente, com as concepções mais modernas 

em Gerenciamento de Projetos, têm-se adotado uma gestão mais informal, para atingir uma 

comunicação eficiente nas direções horizontal e vertical. A comunicação informal pode 

trazer inúmeras vantagens se bem utilizada. Apresenta vantagem na agilidade de execução, 

podendo agregar valores de tempo ao projeto. Gera uma comunicação sustentada pela 

confiança entre os envolvidos, considerando que toda a equipe estará comprometida em 

atingir tal objetivo. Vale ressaltar que por mais que a comunicação informal seja utilizada de 

forma adequada, não se pode extinguir a comunicação formal, pois ela é necessária e 

indicada em inúmeras situações durante todo o ciclo de vida do projeto. 

  

 

2.3.6    Gerenciar as Comunicações 

 
 

Gerenciar as comunicações é a criação, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de 

gerenciamento das comunicações. O principal benefício desse processo é efetivamente fazer 

as informações chegarem entre as Partes Interessadas do projeto. As entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas desse processo estão ilustrados na Figura 13 abaixo: 
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           FIGURA 13 - Diagrama do fluxo de dados do processo Gerenciar as Comunicações 
           Fonte: PMBOK®, 2013. 

 

O principal objetivo desse processo é fornecer um fluxo eficiente e eficaz da 

comunicação entre as Partes Interessadas, atendendo às suas necessidades, no momento 

apropriado, respondendo às solicitações das informações não previstas na etapa de 

planejamento. Conforme descrito no PMBOK® (2013), as técnicas e considerações para o 

gerenciamento eficaz das comunicações incluem, mas não se limitam, a: 

- Modelos de Emissor-Receptor: A incorporação de ciclos de feedback para fornecer 

oportunidades de interação e participação, removendo as barreiras de comunicação. 

- Escolha dos Meios de Comunicação: Situações específicas de quando comunicar 

por escrito ou oralmente, ou quando preparar um memorando informal ou um relatório 

formal, e quando se comunicar presencialmente ou fazê-lo por meios eletrônicos, ex.: e-mail. 

- Estilo de Redação: O uso adequado da voz ativa ou passiva, estrutura das frases, e a 

escolha das palavras. 

- Técnicas de Gerenciamento de Reuniões: Preparação de uma agenda e 

administração de conflitos, conforme vimos no capítulo anterior. 
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- Técnicas de Apresentação: Consciência do impacto da linguagem corporal e 

desenvolvimento de recursos visuais para as Partes Interessadas. 

- Técnicas de Facilitação: Obtenção de consenso e superação de obstáculos que 

ocorrem. 

- Técnicas de Escuta: Escutar ativamente (confirmar, esclarecer e confirmar o 

entendimento) e remover as barreiras que afetam negativamente a compreensão das pessoas. 

 

Entretanto o maior desafio para gerenciar as comunicações, é a manutenção das 

informações, onde exige muita disciplina e persistência por parte do Gerente de Projetos nesta 

prática. Surgem então as tecnologias eletrônicas (Softwares, Aplicativos, Ferramentas de 

Internet e Extranet) que auxiliam na captação, armazenamento, gerenciamento, distribuição e 

na preservação dos documentos, bem como auxilia na comunicação face a face entre as Partes 

Interessadas do projeto. Fazer o bom uso destas tecnologias é vital para o processo de 

gerenciamento da comunicação e sucesso para o Gerente de Projetos. 

 

 

2.3.7    Controlar as Comunicações 

 

 

Controlar as comunicações é o processo de monitoramento e controle das informações 

através de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que as necessidades de comunicação 

das partes interessadas do projeto sejam atendidas. O principal benefício deste processo é a 

garantia de um fluxo ótimo de informações entre todos os participantes das comunicações, a 

qualquer momento. 

Para se realizar este processo de controle, contamos com algumas das ferramentas 

eletrônicas citadas no capítulo anterior, interagindo com os processos de planejar e gerenciar 

as comunicações, ou seja, elas auxiliam demonstrando a natureza da melhoria contínua dos 

processos de Gerenciamento das comunicações do projeto.  

Alguns pacotes de software inclusive permitem que o Gerente de Projetos consolide os 

relatórios de diversos sistemas, onde facilitam a distribuição dos relatórios para as Partes 

Interessadas do projeto. Alguns exemplos de formatos de distribuição podem incluir tabelas, 

análise de planilhas e apresentações, além de serem usados recursos gráficos para criar 

representações visuais das informações de desempenho do projeto. Somadas a opiniões de 
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especialistas e discutidas em reuniões com as Partes Interessadas, estas ferramentas podem 

sinalizar a saúde atual do projeto quanto aos seus indicadores de desempenho como por 

exemplo, atendimento do cronograma, aos custos, qualidade real versus o planejado, e podem 

acionar uma revisão imediata e ações de correções para tomar o rumo adequado do 

desenvolvimento e conclusão do projeto. 

Uma alternativa adicional que auxilia no processo de gerenciar e controlar o projeto, é 

a ferramenta chamada relatório de scorecard do projeto (um exemplo típico conforme 

demonstra a figura 14 abaixo), que contemplam os indicadores críticos de desempenho do 

projeto, e mede de forma quantitativa os indicadores mais relevantes para ajudar o Gerente de 

Projetos e os Stakeholders a moldar as suas decisões, além de ser uma ferramenta que 

costuma alavancar a cultura organizacional voltada à atingimento das metas. Para a 

construção do scorecard, é necessário seguir estas cinco etapas: 

- Identificação dos critérios para o sucesso do projeto; 

- Definição das métricas potenciais; 

- Buscar o equilíbrio entre as áreas críticas; 

- Priorizar a lista de métricas; 

- Estabelecer objetivos/metas para cada métrica. 

 

 
                   FIGURA 14 - Modelo de scorecard da Memorável Eventos 
                   Fonte: http://www.memoraveleventos.com.br/ (acessado: 14/03/16). 
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2.3.8    Reuniões 

 

 

A gestão de Reuniões é crítica para a eficácia da Comunicação, elas requerem a 

discussão e o diálogo com a equipe do projeto para determinar a maneira mais apropriada de 

atualizar, comunicar e controlar as informações do projeto, tudo para responder às solicitações 

dos Stakeholders nessas informações. Essas discussões e diálogo são normalmente facilitados 

através de reuniões que podem ser conduzidas presencialmente ou online e em vários locais, 

tais como o local do projeto ou do cliente. 

Precisam ser bem planejadas e conduzidas à fim de evitar frustações. A maioria das 

reuniões de projetos são das Partes Interessadas que se reúnem para resolver problemas ou 

tomar decisões. Normalmente elas possuem três etapas para a sua condução: o Planejamento, 

a Condução e o Acompanhamento, que direcionam a equipe do projeto nos próximos passos a 

serem tratados, de como atuar nos desvios, documentar a reunião por meio de uma ata, e 

quando haverá uma nova reunião com todos os envolvidos do projeto.  

Há vários tipos de reuniões de projetos em que as comunicações do projeto podem 

ocorrer. Podemos citar as mais importantes:  

- Reunião de partida (kickoff meeting); 

- Reunião de acompanhamento (follow-up meeting); 

- Reuniões para registro e acompanhamento de problemas;  

- Reuniões para registro de lições aprendidas;  

- Reuniões para registro e acompanhamento de mudanças;  

- Reuniões para registro e acompanhamento de ações corretivas e preventivas;  

- Reunião de encerramento ou entrega do projeto (close out meeting); 

 

Embora as discussões informais possam ser interpretadas como uma reunião, a maioria 

das reuniões de projeto são mais formais, com horário, local e agenda pré-organizados, e 

devem ser utilizadas em todos os três processos de gerenciamento da comunicação em 

projetos. 
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3. CONCLUSÕES 

 

 

Como vimos neste estudo, o sucesso do projeto depende da participação das Partes 

Interessadas (Stakeholders) e da forma de comunicação que será realizada com eles, e por isso 

é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas 

desde o início do projeto. Em geral, essas expectativas envolvem satisfação das necessidades, 

participação nas decisões, nos processos, na execução, na maximização financeira e na 

comunicação que será realizada com eles de modo eficaz, suficientemente e pró ativamente, 

dentro das expectativas que se esperam do Gerente de Projetos. 

O envolvimento de todos os Stakeholders e um adequado plano de comunicações, não 

maximiza obrigatoriamente o projeto, pois é preciso trabalhar as demais áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos, mas permite encontrar um equilíbrio de forças e 

minimizar riscos e impactos negativos na execução do mesmo. 

Em uma organização que está iniciando a sua jornada de profissionalização na gestão 

de projetos, ela precisa tomar ciência desde o início que um projeto que pretende ter sucesso 

em suas entregas, precisa atender simultaneamente as necessidades de todas as suas Partes 

Interessadas, e possuir meios e canais robustos de comunicação. 

Este estudo expôs a importância da metodologia de gestão de projetos, com base 

principalmente no PMBOK® (2013) do PMI, e suportados por estudos bibliográficos 

adicionais. Trouxe detalhamento das tarefas, ferramentas, modelos e atividades necessárias 

para a gestão das Partes Interessadas e da Comunicação para as organizações que possuam 

baixa maturidade em gerenciamento de projetos, assim como para as demais, pois elas ajudam 

a mitigar ou eliminar possíveis falhas nesse processo e que acabam muitas vezes provocando 

o total fracasso na implementação de um projeto, além de gerar aumento nos custos, prazo e 

mudanças indesejáveis no projeto. Lembrando que mudanças sempre são mais críticas quando 

têm de ser implantadas e integradas após o início do projeto. 

No enfoque de Comunicação, a recomendação é que mesmo após a entrega e até 

mesmo durante a execução de projetos, a equipe seja suportada por lições aprendidas, 

exibindo a forma de como uma situação foi abordada erroneamente e ainda o que foi feito 

para corrigir ou melhorar esta situação. Esta prática levaria as equipes a algumas reflexões, 

tais como: “O que faríamos da mesma forma? ”, “O que faríamos de maneira diferente? ”, “O 



35 

 

que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto? ”, “Que recomendações devemos 

incluir para melhorar os próximos projetos? ”. 

Portanto, é seguro afirmar que esta pesquisa, contribuirá para que os Gerentes de 

Projetos de organizações de baixa maturidade em gestão de projetos, ou que estejam em 

contínua evolução, tenham ferramentas suficientes para entregar um Plano de Gerenciamento 

dos Stakeholders e da Comunicação de forma efetiva e eficaz.  
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