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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo estruturar um Plano de Comunicação eficaz para a Empresa 

X de Construção Civil. Após um estudo dos projetos da Empresa X, constatou-se que todos 

apresentaram desvios de tempo e custo. A principal causa apontada por especialistas na área 

que analisaram os projetos e a empresa foi a ausência do Gerenciamento da Comunicação. O 

Guia de Boas Práticas PMBOK (5ª edição, 2013) possui dez Áreas de Conhecimento, 

descreve-se aqui apenas o Gerenciamento da Comunicação em Projetos, por ser esta a área 

que está relacionada diretamente com o estudo proposto. Realiza-se um estudo de caso com o 

Projeto EAE da Empresa X, onde observamos os desvios ocorridos na linha do tempo. À 

partir do conhecimento do projeto e das Boas Práticas do Guia PMBOK (5ª edição, 2013), 

elencamos as que mais se adequam à ele e estruturamos um Plano de Comunicação eficaz à 

Empresa X. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento. Comunicação. Boas Práticas. Guia PMBOK. 

    



 

 

Abstract 

This work aims to structure a suitable Communication Plan for X Company of Civil 

Construction. After a study on the projects of X Company, we have found that all of them 

presented deviations of time and cost. The main reason pointed out by specialists who 

analyzed the projects company was the absence of Communication Management. The 

PMBOK Good Practices Guide (5th edition, 2013) has ten Knowledge Areas, here is 

described only Communication Management Projects, as this is the area that is directly relates 

to the proposed study. A case study is carried out with the Project EAE of X Company, where 

is possible to observe all the deviations occurring in all stages of its cycle life. Starting on the 

knowledge of the project and the Good Practices of the PMBOK Guide (5th edition, 2013), 

we list the ones that best fit to an effective Communication Plan for X Company. 

 

 Key Words: Management. Communication. Good Practices. PMBOK Guide. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A maior parte dos grandes projetos de engenharia são estruturados principalmente em 

um complexo estudo técnico de viabilidade econômico-financeira e em projetos 

arquitetônicos, estruturais e complementares desenvolvidos por profissionais altamente 

capacitados. Tudo isso é feito minuciosa e criteriosamente para que diminuam-se os riscos e 

elevem-se as chances de sucesso. A Empresa X, que trabalha no setor da Construção Civil, 

utiliza de todos esses artifícios citados, investindo muito em engenharia, porém analisando-se 

os resultados de seus projetos observou-se um desempenho sempre abaixo do previsto, e um 

orçamento superior ao planejado. Após várias pesquisas concluiu-se que a principal causa dos 

desvios no desempenho dos projetos da Empresa X está associada a ausência do 

Gerenciamento da Comunicação. Como estruturar um Plano de Comunicação para a Empresa 

X que possa levar seus projetos a serem concluídos com prazo e custo mais próximos ao 

planejado? 

 Este trabalho tem como objetivo estruturar um Plano de Comunicação eficaz para a 

Empresa X de Construção Civil. Para alcançar o objetivo proposto iremos descrever 

Gerenciamento da Comunicação de acordo com o PMBOK (5ª edição, 2013), analisar o 

desempenho do Projeto EAE, que será utilizado como amostra dos Projetos da Empresa X, 

apresentar técnicas e ferramentas de comunicação mais adequadas para esses projetos e por 

fim estruturar o Plano de Comunicação. 

 Apesar de o PMBOK (5ª edição, 2013) apresentar dez áreas de conhecimento, neste 

trabalho trataremos apenas do Gerenciamento das Comunicações do Projeto, por ser esta a 

área que está ligada diretamente ao estudo de caso proposto.  

 Em um estudo feito com a Empresa X, constatou-se que todos os seus projetos 

apresentaram desvios no tempo de execução e no orçamento previsto. A média desses desvios 

é de 25% de acréscimo no tempo e 20% no orçamento. Através do trabalho de especialistas 

que analisaram todos os dados registrados e arquivados dos projetos, entrevistaram pessoas 

das equipes dos projetos e também outros stakeholders, concluiu-se que a principal causa dos 

desvios encontrados é a falta de Gerenciamento da Comunicação, não existindo um Plano de 

Comunicação que faça a ponte entre todos os setores e a Organização, como se eles não se 

correlacionassem. O Plano desenvolvido mostra que é possível corrigir os desvios 

encontrados de forma que a empresa deixe de perder em prazo e custo. 
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 Para atender ao objetivo geral do presente trabalho, é preciso que antes os objetivos 

específicos sejam atendidos: explica-se os fundamentos do Gerenciamento da Comunicação 

em Projetos baseado no PMBOK (5ª edição, 2013). Parte-se daí para um estudo de caso, onde 

utiliza-se o Projeto EAE para exemplificar os resultados obtidos nos projetos da empresa, 

analisando seu desempenho ao longo da linha do tempo. Apresenta-se algumas técnicas e 

ferramentas importantes na comunicação de projetos, elegendo-se as que mais se adequam à 

realidade da Empresa e que comporão o Plano de Comunicação. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial Teórico 

 Segundo o Guia PMBOK (5ª edição, 2013), a maioria das habilidades de comunicação 

é comum para o gerenciamento geral e o gerenciamento do projeto.  Dessa forma, é 

fundamental para o gerenciamento de projetos que se conheça e se aplique o processo de 

comunicação corretamente. 

 Uma boa definição para comunicação, é: “Comunicação é a relação estabelecida pela 

transmissão de estímulos e pelas respostas provocadas. É um processo voluntário, ou não, 

pelo qual dois agentes transmitem e/ou recebem mensagens, e pode envolver elementos 

inconscientes” (Chaves et al., 2014. p. 20). Ou seja, para que exista a comunicação é 

necessário pelo menos alguém que emita a mensagem, a mensagem em si e alguém que a 

receba. O processo proposto por Kotler e Keller (2006. p. 536) nos mostra um emissor e um 

receptor, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - O Processo de Comunicação. 

Fonte: Kotler e Keller (2006). 

 

 Na Figura 1 podemos observar que um emissor codifica a mensagem que pretende 

enviar e a envia através de um canal de comunicação, o receptor decodifica a mensagem 

recebida de acordo com sua percepção e com os ruídos presentes na comunicação. Dessa 

forma o receptor pode dar um feedback à pessoa que lhe enviou a mensagem. Um feedback 

nada mais é que a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e 
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tem a finalidade de saber se a mensagem que foi enviada foi ou não recebida e compreendida 

(Chaves et al., 2014). 

Os canais de comunicação mais utilizados são os orais, os escritos, os eletrônicos e os 

digitais. Na comunicação oral tem-se uma ótima interação, pois pode acontecer em uma 

reunião, entrevista face a face, telefone ou apresentação, sendo que o feedback é imediato. O 

lado negativo é que quase sempre o que é dito não é registrado e muitas coisas são ditas sem 

pensar. A comunicação escrita é revisada antes de sua publicação e quase sempre o conteúdo 

se mantém. É uma forma de comunicação para se manter um registro que possa ser 

consultado quando necessário. O lado negativo é que não há feedback imediato e não se tem 

total controle de quem recebeu, quem leu e qual foi sua interpretação. A comunicação através 

de meios digitais e eletrônicos é rápida, permite o envio de arquivos ou textos de tamanho 

diversos e as conversas, reuniões e debates podem acontecer ao vivo. Necessita de 

infraestrutura tecnológica de apoio eficaz e traz um grande desafio ao gerente, que é 

administrar a emissão e recepção do processo de forma que os resultados da comunicação 

possam acontecer de forma distinta do esperado (Chaves et al., 2014). 

 A habilidade da comunicação precisa ser praticada e aprimorada continuamente para 

que o gerente possa enfrentar os desafios na interação com grupos diversos. Algumas das 

recomendações para superar as barreiras da comunicação, são (Chaves et al., 2014): 

a) Saber qual o tipo de informação a enviar para cada parte interessada; 

b) Na comunicação escrita, usar um estilo de redação claro e objetivo, com frases 

bem estruturadas e palavras que facilitem a compreensão pelo receptor; 

c) Evitar a utilização exagerada de termos técnicos, siglas e jargões; 

d) Na comunicação oral é preciso observar princípios definidos para a 

comunicação escrita, como clareza, objetividade e construção adequada de 

frases, não se esquecendo que nesse processo não há chances de reescrever ou 

apagar o que foi dito. Recomenda-se cautela, refletir antes de falar e cuidado 

permanente com o entendimento e feedback dados pelo receptor que se 

pretender transmitir;  

e) Nas apresentações, fazer uso de técnicas e preparar-se antecipadamente, usar 

design apropriado nos recursos audiovisuais, seguir roteiro preparado, utilizar 

boa linguagem corporal, interagir com a audiência, falar e ouvir nos momentos 

certos, responder às perguntas e certificar-se de que está sendo compreendido; 



14 

 

f) Não omitir atrasos ou outros problemas, para que os interessados não 

interpretem de forma errada ou possam descobrir posteriormente; 

g) Lembrar que aspectos políticos e estruturas de poder são capazes de influir na 

condução de projetos, por isso deve-se cuidar com a forma de redigir assuntos 

polêmicos e controversos;  

h) Ter disponibilidade para um canal aberto com as partes interessadas para o caso 

de dúvidas; 

i) Reuniões presenciais podem ser difíceis ou até mesmo inviáveis para equipes 

virtuais. Portanto, essas equipes devem receber um bom treinamento para 

utilização das tecnologias disponíveis (intranet, extranet, discussão por chats, 

correio eletrônico, videoconferência); 

j) Conhecer e utilizar apropriadamente as tecnologias da comunicação que serão 

empregadas, assim como as partes interessadas, tornando-os instrumentos de 

apoio;  

k) Aperfeiçoar constantemente suas habilidades técnicas e comportamentais ao 

lidar com o processo de comunicação, fazendo uso de técnicas e lições 

aprendidas; 

l) A estratégica de comunicação a ser utilizada deve ser proativa e levar em conta 

três elementos principais: identificar marcos de comunicação, nos quais o 

gerente reporte, às principais partes interessadas, os progressos significativos 

do projeto; estabelecer um canal de comunicação pessoal rápido e direto entre 

os gerentes do projeto e esses interessados; manter uma publicação simples e 

atualizada sobre o andamento do projeto, com linguagem familiar aos 

interessados, relatando os principais marcos atingidos até o momento. 

Um aspecto muito importante na comunicação em projetos é o feedback. É através dele 

que se diz a alguém se suas ações/comportamentos/resultados estão sendo satisfatórios ou se 

há recomendações como o que se espera da pessoa. Segundo Mello (1978), para que um 

feedback seja produtivo devem ser observados os seguintes critérios: 

a) O feedback descreve o impacto do outro sobre mim, e não um juízo de valor. O 

outro tem a liberdade de aceita-lo ou não. Deve-se evitar o tom de acusação e 

julgamento para que o outro não reaja de forma defensiva; 



15 

 

b) Não é um conselho de como a pessoa deverá agir. Portanto deve-se ser 

prudente para não parecer arrogante e autoritário; 

c) Ser específico e não generalizar, citar algum fato que tenha ocorrido; 

d) O feedback é dirigido à algo que o receptor tenha controle e possa modificar. 

Leva em conta as necessidades do receptor e do emissor. Quando se deixa de 

levar em conta as necessidades do receptor, torna-se destrutivo; 

e) É mais útil quando o próprio receptor formula a pergunta que será respondida 

por seus companheiros. Deve ser desejado e nunca imposto; 

f) Para garantir uma comunicação clara o feedback deve ser checado. Pode-se 

pedir que o receptor expresse em outras palavras a mensagem recebida; 

g) Quando é grupal é mais preciso, pois há a possibilidade de se verificar se trata-

se da impressão de uma pessoa só ou do grupo; 

h) É mais fácil dar feedback do que recebê-lo. Para aceita-lo é preciso dispor-se a 

ouvir o outro, e para dá-lo é preciso que a situação não seja encarada como uma 

oportunidade de triunfar ou castigar o receptor. 

Segundo estudos do PMSurvey (2014), a principal habilidade necessária para gerenciar 

projetos é a comunicação, e a principal deficiência dos gerentes de projetos é também a 

comunicação, conforme podemos observar nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos nas 

organizações. 

Fonte: PMSurvey (2014). 
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Figura 3 - Principais deficiências dos gerentes de projetos nas organizações. 

Fonte: PMSurvey (2014). 

 Nas figuras 2 e 3 vemos que dentre as organizações que responderam à pesquisa, 61% 

delas concordam que a principal habilidade necessária a um gerente de projetos é a 

comunicação, e 44% delas acham ainda que esta é a principal deficiência dos gerentes. Como 

consequência disso, temos nessa mesma pesquisa que 64,2% das organizações relacionam os 

problemas mais frequentes em projetos à comunicação, conforme Figura 4 (PMSurvey, 2014). 
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Figura 4 - Problemas mais frequentes em projetos. 

Fonte: PMSurvey (2014). 

 À partir dos dados apresentadas, pode-se concluir que planejar a comunicação é 

essencial para os bons resultados de um projeto. É também muito importante que esse 

planejamento seja desenvolvido de forma a atender as necessidades de informação dos 

stakeholders. Para que isso ocorra, a entrada mais relevante é identificar as partes 

interessadas. Esses grupos devem ser mantidos totalmente informados e alinhados com o 

projeto, através de estratégicas de comunicação bem elaboradas, criativas, práticas e objetivas. 

O plano de comunicação precisa ser seguido à risca do início ao fim do projeto, para garantir 

que este seja concluído com sucesso (Chaves et al., 2014). 

2.2 Estudo de Caso 

 A Empresa X de construção civil foi contratada pelo setor privado para desenvolver 

um projeto de médio porte denominado Projeto EAE. 

 Para compor a equipe principal de mão-de-obra indireta foi contratado um Gerente de 

Projetos, um Engenheiro de Planejamento, um Engenheiro Civil, dois Técnicos de Segurança 

do Trabalho e um Auxiliar de Recursos Humanos.  
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As formas de comunicação utilizadas no Projeto EAE eram quase inexistentes. O 

Auxiliar de RH contratava a mão-de-obra indireta sem consultar o GP, apenas seguindo um 

histograma inicial que lhe foi fornecido. Os TST se dividiam no campo, sem orientações nem 

instruções de como deveriam proceder. O Engenheiro Civil acompanhava o andamento das 

atividades sem emitir relatórios ou passar informações importante aos demais setores. O 

Engenheiro de Planejamento desenvolvia os cronogramas e atualizava as curvas de avanço 

físico e financeiro utilizando um cronograma inicial de contrato, porém sem realizar reuniões 

com a equipe para alinhamento de metas e prioridades. O GP era muito ausente, não passava 

instruções para a equipe, não realizava reuniões, não solicitava relatórios e se mantinha 

fechado à conversas e esclarecimento de dúvidas.  

 No que diz respeito ao contato com o cliente, realizavam-se reuniões semanais com a 

equipe contratante onde eram atualizadas as informações do desenvolvimento da obra naquele 

período. Os responsáveis por cada setor participavam da reunião e apresentavam as 

informações coletadas na semana, onde eram registradas em ata de reunião pelo cliente. As 

informações repassadas não eram previamente discutidas entre a equipe contratada e não 

passavam pela aprovação do Gerente, causando grandes conflitos no momento da reunião. A 

Empresa X passou a ser vista pelo cliente como uma empresa desorganizada, desestruturada e 

chegou a cogitar-se a hipótese de interrupção do contrato, o que não aconteceu. 

 O Projeto EAE foi idealizado para ser concluído em um prazo de 8 meses, iniciando no 

mês de outubro do ano de 2014 e terminando no mês de maio do ano de 2015, conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Cronograma de execução do Projeto EAE de outubro de 2014 a maio de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 O projeto foi orçado para que o dinheiro fosse utilizado em cada mês de acordo com a 

distribuição da Tabela 2. 
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Tabela 2 - Orçamento mensal do Projeto EAE de outubro de 2014 a maio de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Ao final do projeto, os resultados obtidos apresentaram desvios significativos, tanto no 

tempo quanto no orçamento. O Projeto EAE foi concluído ao final do mês de julho de 2015, 

ultrapassando o previsto em 25%, conforme Tabela 3.  

Tabela 3 - Desempenho físico do Projeto EAE nos meses de outubro de 2014 a julho de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Da mesma forma, os gastos também ultrapassaram o orçamento inicial do projeto. Ao 

final do mês de julho de 2015, foram gastos 22% acima do valor contratado, de acordo com a 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Desempenho financeiro do Projeto EAE nos meses de outubro de 2014 a julho de 

2015. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 À partir dos dados coletados ao final do projeto, tem-se as curvas S física e financeira. 

Podemos observar claramente os desvios ocorridos nas Figuras 5 e 6. 
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Figura 5 - Curva S Física. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 6 - Curva S Financeira. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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2.3 Técnicas e ferramentas de comunicação 

2.3.1 Análise de partes interessadas 

Na análise de partes interessadas coleta-se informações qualitativas e quantitativas 

para identificar seus interesses, expectativas e influência. As etapas que envolvem essa 

técnica são: identificar stakeholders e suas informações; identificar o impacto de cada 

stakeholder; avaliar as reações dos stakeholders a fim de planejar como influenciá-los. O 

impacto gerado por cada stakeholder pode ser classificado de acordo com seu poder, 

influência, interesse e impacto (PMBOK 5ª edição, 2013). 

 O poder está relacionado ao nível de autoridade, que varia de acordo com a posição 

hierárquica, carisma, liderança pessoal, forças, fraquezas e alianças com outros stakeholders 

poderosos (PMBOK 5ª edição, 2013). 

 A influência está relacionada ao envolvimento ativo do stakeholder. Deve-se 

identificar como ela é exercida no projeto e verificar as pessoas com grande influência em 

tomada de decisão, na administração de processos (controlando gargalos) e atuando como 

formador de opinião (PMBOK 5ª edição, 2013). 

 O interesse diz respeito ao nível de preocupação em relação aos resultados do projeto 

(PMBOK 5ª edição, 2013). 

 O impacto está ligado a habilidade em efetuar mudanças no planejamento ou na 

execução do projeto susceptível melindroso, encrenqueiro ou sensível (PMBOK 5ª edição, 

2013). 

 Sendo assim, alguns dos modelos de classificação mais usados, são (PMBOK 5ª 

edição, 2013): 

a) Grau de Poder x Influência; 

b) Grau de Influência x Impactos; 

c) Grau de Interesse x Poder x Susceptibilidade; 

d) Grau de Poder x Interesse. 
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2.3.2 Análise de requisitos da comunicação 

 Os requisitos de informações dos stakeholders são determinados através da análise de 

requisitos da comunicação, de forma que o tipo e formato das informações são combinados e 

o valor dessas informações é analisado. As informações mais utilizadas para análise, de 

acordo com o PMBOK (5ª edição, 2013), são: 

a) Organogramas; 

b) Organização do projeto e relacionamentos de responsabilidade das partes 

interessadas; 

c) Disciplinas, departamentos e especialidades envolvidas; 

d) Logística de quantas pessoas envolvidas e em que locais; 

e) Necessidades de informações internas; 

f) Necessidades de informações externas (mídia, público ou fornecedores); 

g) Registro e estratégia de gerenciamento das partes interessadas. 

2.3.3 Tecnologia das comunicações 

 As tecnologias da comunicação estão sempre se atualizando e podem variar de acordo 

com (PMBOK 5ª edição, 2013): 

a) Urgência da informação; 

b) Tecnologia disponível; 

c) Experiência da equipe; 

d) Duração do projeto; 

e) Ambiente do projeto. 

2.3.4 Modelos de comunicação 

 Os seguintes elementos compõe um modelo de comunicação: emissor, receptor, 

mensagem, código, repertório, veículo, ruídos.  

 Segundo o PMBOK (5ª edição, 2013), para que a mensagem seja clara, de fácil 

entendimento e para que o receptor emita a resposta esperada pelo emissor, este deve evitar ao 

máximo os ruídos da comunicação. Os ruídos mais comuns são: gírias e jargões, repertório do 

receptor, fatores emocionais, percepções de personalidade, má interpretação, distância física, 

fatores de distração, excesso de informação e muitos elos na cadeia. Para que esses ruídos 
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sejam evitados, o GP deve: conhecer o código utilizado, não ser ambíguo, conhecer o 

repertório do receptor, conhecer o repertório do contexto em que atua, utilizar o veículo 

adequado e emitir uma mensagem atraente ao receptor.  

2.3.5 Métodos de comunicação 

 Dentre os inúmeros métodos de comunicação existentes, a forma de agrupá-las 

sugerida pelo Guia PMBOK (5ª edição, 2013) é: 

a) Comunicação interativa: onde há troca de informações multidirecional entre duas 

ou mais partes por meio de reuniões, telefonemas e videoconferências, entre 

outros. É a forma mais eficiente de garantir entendimento comum por todos. 

b) Comunicação ativa (push): as informações são enviadas para destinatários 

específicos, garantindo a distribuição destas mas não verificando se chegaram ou 

se foram compreendidas pelo público alvo. Pode ser feita através de cartas, 

memorandos, relatórios, e-mail e fax, entre outros. 

c) Comunicação passiva (pull): é utilizada para comunicação com volumes elevados 

de informações ou com público alvo muito grande. Requer que os destinatários 

acessem o conteúdo da comunicação a seu próprio critério e pode ser por meio de 

intranet, e-learning e repositórios de conhecimentos, entre outros. 

2.3.6 Sistemas de gerenciamento da informação 

 Os sistemas de gerenciamento da informação mais utilizados segundo o Guia PMBOK 

(5ª edição, 2013), são:  

a) Distribuição de documentos impressos, que pode ser por sistemas manuais de 

arquivamento, comunicados de imprensa e digitalização e compartilhamento via 

bancos de dados eletrônicos; 

b) Ferramentas de conferência e comunicação, que podem ser através de e-mail, fax, 

correio de voz, telefone, videoconferência, reunião pela internet, websites e 

publicação na web. 

c) Ferramentas de gerenciamento de projetos, podem ocorrer por interface na web 

para gerenciar projetos e elaborar cronogramas, por pacotes de software de apoio a 

reuniões e escritórios virtuais ou por portais e ferramentas colaborativas de 

gerenciamento de trabalho. 
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d) Sistemas de distribuição de informações, que são ferramentas utilizadas pelo GP 

para coleta, armazenamento e distribuição de informações sobre custo, prazo e 

desempenho do projeto. Pode ser feito em formatos comuns (tabelas, análise de 

planilhas e apresentações), através de recursos gráficos criando representações 

visuais das informações de desempenho do projeto ou ainda por meio de software 

de GP, consolidando relatórios de diversos sistemas e facilitando a distribuição dos 

relatórios. 

2.3.7 Reportar o desempenho 

 É o processo de coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive os 

relatórios de andamento, medições do progresso e previsões. Envolve a coleta e análise 

periódica do andamento real do projeto comparando-se com sua linha de base. É importante 

reportar o desempenho para corrigir os desvios em relação à linha de base, prever os 

resultados do projeto e verificar a utilização dos recursos (PMBOK 5ª edição, 2013). 

 As técnicas mais utilizadas para reportar desempenho, são: análise de variação, 

métodos de previsão, métodos de comunicação e sistemas de distribuição de informações 

(PMBOK 5ª edição, 2013). 

Conhecendo as técnicas e ferramentas existentes e as mais usuais, e com base na 

análise dos requisitos da comunicação, caberá ao Gerente de Projetos decidir quais, como e 

quando serão utilizadas. 

2.4 Plano de Comunicação para os projetos da Empresa X 

Tendo em vista todos os problemas ocorridos no Projeto EAE, analisando o portfólio 

da Empresa X e conhecendo as melhores práticas de um plano de gerenciamento da 

comunicação do Guia PMBOK (5ª edição, 2013), é possível estruturar um plano que seja 

eficaz para esta. 

Parte-se do princípio de que todos os projetos iniciarão obrigatoriamente com a 

elaboração do processo de gerenciamento de stakeholders, sendo que nesse processo realiza-

se o registro de stakeholders (Quadro 1), a influência potencial dos stakeholders (Quadro 2), 

os requerimentos de comunicação dos stakeholders (Quadro 3) e as informações a serem 

distribuídas, com a definição da periodicidade desejada (Quadro 4).  
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N° Descrição Requerimentos e expectativas 

1 
Descrever o 
stakeholder 

Quais suas expectativas e 
requisitos em relação ao 
projeto 

2 
 

  

3     

Quadro 1 - Registro de Stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

 

N° Descrição Influência potencial no projeto 

1 
Descrever o 
stakeholder 

Influência alta ou baixa, e 
mencionar os motivos 

2 
 

  

3     

Quadro 2 - Influência potencial dos stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

 

N° Descrição Requerimentos 

1 
Descrever o 
stakeholder 

Quais são as requisições de 
cada stakeholder 

2 
 

  

3     

Quadro 3 - Requerimentos de comunicação dos stakeholders. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 
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N°/Descrição 
Informações 
desejadas Formato  Periodicidade 

1           
Descrever o 
stakeholder 

Quais as 
informações 
que o 
stakeholder 
deseja receber 

Qual a melhor 
forma de 
apresentação da 
informação para 
cada stakeholder 

Com que 
frequência o 
stakeholder 
deseja receber 
a informação 

2 
  

  

3       

Quadro 4 - Informações a serem distribuídas e periodicidade. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.1 Eventos de comunicação 

 Todos os eventos importantes que darão suporte ao projeto devem ser registrados, de 

acordo com o Quadro 5. 

N°  
Evento de 
comunicação 

Comunicador 
responsável 

Audiência/  
Receptor 

Canal de 
comunicação 

Data/  
periodicidade 

1 
O que será 
comunicado 

Responsável pela 
comunicação 

Quem 
receberá a 
comunicação 

Qual o canal 
de 
comunicação 
a ser utilizado 

Com que 
frequência 
será 
comunicado 

2 
    

  

3           

Quadro 5 - Eventos de comunicação. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.2 Conteúdo da comunicação 

 Todo o conteúdo a ser comunicado no decorrer do projeto deverá ser registrado, 

servindo assim de suporte. Os eventos e o conteúdo a ser comunicado em cada um deles será 

feito conforme Quadro 6. 
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N°  Evento de comunicação  Conteúdo 

1 

Definir quais serão os 
eventos que deverão ser 
comunicados 

Qual o conteúdo a ser 
comunicado em cada 
evento 

2 
 

  

3     

Quadro 6 - Conteúdo das comunicações. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.3 Elementos das comunicações 

 Indica os elementos prioritários que fornecem suporte às comunicações que foram 

definidas nos quadros 5 e 6. Os elementos das comunicações são apresentados no Quadro 7. 
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Grupos de audiência 

Fazem parte dos grupos de audiência as partes interessadas no projeto, as quais já 
foram mencionadas nas tabelas anteriores, que deverão receber a comunicação. 

Canais de comunicação  

Os canais de comunicação são todos os meios de de comunicação que já foram 
mencionados nas tabelas anteriores. 

Comunicadores 

Os comunicadores já mencionados nas tabelas anteriores, são os responsáveis por 
transmitir as mensagens. 

Feedback 

Apesar de não ter aparecido nos quadros anteriores, o feedback deve ocorrer em cada 
um dos eventos de comunicação do projeto. Com o feedback pretende-se saber se as 
partes interessadas entendem o que o projeto irá fornecer, entendem quando o 
projeto vai disponibilizar as capacidades específicas, entendem o progresso do projeto, 
entendem os problemas e questões críticas do projeto, sentem que estão envolvidas 
nos acontecimentos, sentem que lhes é dada a chance de expressar suas opiniões, 
sentem que suas perguntas estão sendo respondidas e acreditam ser as donas do 
projeto. Através do feedback é possível que o plano de comunicação seja adaptado 
para atender aos stakeholders a qualquer momento, o que permite uma melhoria 
contínua da comunicação futura. Todos os eventos de comunicação, mesmo os 
presenciais, devem prover uma oportunidade para que as partes deem feedback. 

Quadro 7 - Elementos das comunicações. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.4 Agenda de convocação de reuniões 

 As reuniões da equipe de projetos serão realizadas semanalmente, uma coordenada 

pelo setor de planejamento com a participação do GP e equipe de produção, e outra 

coordenada pela equipe de segurança com a participação do GP, equipe de produção e equipe 

de RH. As reuniões com o cliente também serão semanais (isso poderá ser alterado de acordo 

com a necessidade da obra). Todas as reuniões deverão ser agendadas através do envio de um 

comunicado eletrônico, conforme Quadro 8. 
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Agenda de convocação de reunião       

Data Local Início Término 

Projeto       

Objetivos principais a serem alcançados       

Participantes       

Item Assunto a ser discutido Duração parcial 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Convocada por Data Telefone/e-mail   

Observações e recomendações       

Quadro 8 - Agenda de convocação de reunião. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.5 Ata de reunião 

 Todos os assuntos discutidos em reunião deverão ser relatados em uma ata de reunião, 

que será assinada por todos os participantes, arquivada em meio físico e enviada por meio 

eletrônico a todos os participantes e demais interessados, conforme Quadro 9. 
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Número do projeto Nome do projeto Cliente Número ata 

        

Preparado por Data preparação Tipo de reunião Duração 

        

Participantes 

Nome Telefone/e-mail Departamento/empresa Assinatura 

        

        

        

        

        

1 - Agenda de assuntos 

  

2 - Tópicos discutidos 

  

3 - Itens de ação/problemas a solucionar   

Item Descrição Responsável Status Data 

          

          

          

          

          

4 - Próxima reunião         

Data: Horário: 
  

  

Local:         

Quadro 9 - Ata de reunião. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.6 Comunicação em ocorrência de problemas 

 Sempre que algum problema acontecer, deverá ser registrado por meio do Quadro 10 

pelo responsável do setor correspondente (planejamento, qualidade, segurança, meio 

ambiente, RH). Este convocará uma reunião onde o problema será apresentado à toda equipe, 

e conforme as medidas necessárias forem sendo tomadas para resolução do problema, o 

quadro 10 será atualizado. Este documento ficará salvo em pasta compartilhada e poderá ser 

visualizado por toda a equipe do projeto. 
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Data: 

Número do projeto: 

Gerente do projeto: 

Nome do projeto: 

N° 

Descrição 
do 

problema 
Setor 

envolvido 
Data 

ocorrida 

Data 
desejada 

para solução 

Data real 
da 

solução 
Responsável 
pela solução Status 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

Status:              

1. Em aberto (problema identificado e ação para solucioná-lo ainda não iniciada).   

2. Em andamento (problema sendo solucionado). 
  

  

3. Resolução do problema concluída. 
   

  

4. Problema sem solução.           

Quadro 10 - Identificação de problemas. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.7 Mudanças de requisitos 

 Sempre que for necessário realizar algum tipo de mudança nos requisitos iniciais do 

projeto, deverá ser preenchido o Quadro 11, realizar reunião com o GP, equipe de 

planejamento e de execução. O quadro ficará disponível em arquivo eletrônico compartilhado 

onde os membros envolvidos poderão consultar.  
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N° projeto Nome do projeto Preparado por Data da preparação 

        

Produto 
Pessoa de 
contato E-mail Telefone 

        

N° 
requisito 

Descritivo do 
requisito 

Descritivo 
da 

mudança Prioridade Status 
Data do 
status 

            

            

            

            

            

            

            

Observações: 

Prioridade: essencial, importante, secundária. 

Status: implementado, em testes internos, em testes de homologação, 
implementação futura, rejeitado. 

Versão: versão em que foi ou será implementado ou para implementação futura. 

Quadro 11 - Solicitação de mudança de requisitos. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 

2.4.8 Registro de lições aprendidas 

 Ao final de todo projeto, devem ser registradas todas as lições aprendidas, quais os 

principais erros, quais os principais acertos, para que os processos sejam otimizados e passem 

por melhoria contínua. Isso aumenta o grau de maturidade da empresa com o passar do tempo. 

As lições aprendidas serão registradas em planilha padrão, conforme Quadro 12. O mesmo 

modelo de quadro deverá ser utilizado para registro de lições aprendidas quanto ao 

desempenho técnico, desempenho de cronograma e desempenho no gerenciamento de 

contratos. 
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N° projeto Nome do projeto Preparado por Data 

        

Cliente Pessoa de contato E-mail do contato Telefone 

        

Histórico geral do projeto 

  

Principais aprendizados 

  

Sumário de recomendações 

  

Experiência adquirida 

  

Processos recomendados para melhoria contínua 

  

Proposta de atualização de ferramentas ou instrumentos 

  

Quadro 12 - Registro de lições aprendidas. 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado do Guia PMBOK (5ª edição, 2013). 
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3. CONCLUSÕES 

 A Empresa X, que trabalha na área da construção civil, apesar de ser uma empresa de 

médio porte não mede esforços e investimentos para a melhoria contínua de seus processos 

construtivos. Mesmo assim não havia a percepção clara de onde estava seu principal fator 

gerador de desvios. Com o auxílio de um profissional especializado foi possível identificar a 

ausência de um plano de comunicação aplicado aos seus projetos, sendo que esta foi apontada 

como principal causa dos problemas existentes. 

O objetivo deste trabalho foi de estruturar um plano de comunicação eficaz para a 

Empresa X. Para que o objetivo fosse alcançado, foi preciso primeiramente descrever 

Gerenciamento da Comunicação segundo o Guia PMBOK (5ª edição, 2013), analisar o 

desempenho do Projeto EAE (utilizado como modelo de estudo dos projetos da Empresa X) e 

apresentar técnicas e ferramentas de comunicação adequadas para os projetos da Empresa X. 

Os objetivos foram detalhados em cada capítulo, de forma que o plano de comunicação fosse 

estruturado no último deles. 

 Com a utilização de um plano de comunicação enxuto, conciso, claro, objetivo e 

prático, é totalmente possível a melhoria no desempenho de projetos de forma que os desvios 

tendam a zero. 

 Ainda assim é preciso salientar que mesmo que a chave para o sucesso de um projeto 

seja uma comunicação eficaz, as atividades relacionadas à comunicação representam um 

significativo consumo de esforço pessoal e também de tempo. Na estratégia e no plano de 

comunicação devem ser considerados o cronograma, as restrições de recursos e a carga 

administrativa global incidente sobre cada stakeholder. Para tanto, é fundamental balancear. 

Balancear os requisitos de informação com o tempo necessário na preparação de relatórios. 

As atividades de reporte não devem interferir nas atividades produtivas do projeto ou que 

estas sejam prejudicadas pelo tempo despendido na realização de apresentações e reuniões 

(Chaves et al., 2014). 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 O plano de comunicação elaborado pode ter continuidade prática se utilizado pela 

Empresa X ou por outra empresa que tenha o mesmo perfil desta. 
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