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Resumo 

O gerenciamento de projetos vem se tornando, a cada dia, mais importante e estratégico para 
as organizações. Com base em pesquisas realizadas é possível afirmar que, nos últimos anos o 
gerenciamento da comunicação vem ganhando importância dentro do gerenciamento de 
projetos. Ressaltando a importância da gestão da comunicação, dentro do gerenciamento de 
projetos, para garantir sua implementação com sucesso e expondo alguns problemas na 
comunicação que ocorreram em um projeto real, este trabalho apresentará um estudo com base 
em  pesquisa bibliográfica, no entanto o principal foco é uma pesquisa de campo em forma de 
um estudo de caso, onde é descrito e explicado quais foram os problemas de comunicação, os 
quais foram identificados dentro da gestão do projeto “Controle de Kanban e apontamento de 
produção, via RFID”, bem como os impactos e seus resultados. Os problemas de comunicação 
identificados, geraram um aumento de custo de trezentos mil reais, em um total planejado de 
um milhão de reais e um atraso de três meses para encerramento do projeto, onde, 
primeiramente foi planejado doze meses. Por fim é proposto um plano de comunicação, com 
objetivo de eliminar e/ou mitigar os principais motivos que geraram os problemas na 
comunicação em futuros projetos na empresa em questão. 
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Abstract 

Project management is becoming every day more important and strategic for organizations. 
Based on research carried out it can be said that in recent years the communication management 
is gaining importance in project management. Emphasizing the importance of communication 
management within the project management to ensure its successful implementation and 
exposing some communication problems that occurred in a real project, this paper presents a 
study based on literature, however the main focus is a search field in the form of a case study, 
which is described and explained what were the main reasons that resulted in communication 
problems, which were identified within the project management "Kanban control and 
production record of via RFID" and the impacts and results. nde communication problems 
identified, generated a cost increase of three hundred thousand reais in a planned total of one 
million reais and a delay of three months to project closure, which was first planned twelve 
months. Finally I propose a communication plan, in order to eliminate and / or mitigate the 
main reasons that led to the problems in communication on future projects in the company in 
question. 

 Key Words: Management. Project. Communication. Problem 
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1. INTRODUÇÃO  

Problema 

Quais foram os problemas de comunicação, identificados dentro da gestão do projeto “Controle 

de kanban e apontamento de produção, via RFID”?  

Objetivo 

 Este trabalho tem como objetivo principal a identificação dos problemas de comunicação que 

ocorreram dentro do projeto “Controle de Kanban e apontamento de produção, via RFID”, os 

quais ocasionaram um atraso de três meses na conclusão do projeto que tinha como 

planejamento inicial a execução em doze meses, também gerou um aumento de custo no total 

de trezentos mil reais com aumento da disponibilidade de recursos e viagens não planejadas.  

Objetivos específicos 

 - Apresentar uma cópia da planilha de lições aprendidas (lessons learned) do projeto 

(mantendo as informações originais). 

 - Descrever os principais problemas do projeto, com uma breve descrição, impactos, 

soluções encontradas durante a execução do projeto e identificar em qual processo de 

gerenciamento da comunicação o problema ocorreu. 

 - Apresentar uma proposta de ferramenta para os problemas de comunicação 

identificados durante o desenvolvimento deste trabalho. 

Delimitação do tema 

O trabalho a ser realizado será delimitado em apresentar quatro conceitos básicos em 

gerenciamento de projetos e comunicação, com pesquisas bibliográficas sobre o gerenciamento 

de projetos, gerenciamento das partes interessadas, comunicação e gerenciamento de 

comunicação. Uma comparação entre pesquisas realizadas nos anos de 2010 e 2014 para 

demonstrar a importância do gerenciamento da comunicação para o gerenciamento de projetos. 

Um capítulo metodológico foi inserido para facilitar o entendimento do objetivo empírico do 

estudo. Será apresentado também uma descrição para cada problema identificado e apontado 

dentro da planilha de lições aprendidas do projeto, com a solução encontrada, impactos e uma 

avaliação mencionando qual processo do gerenciamento da comunicação ocorreu a falha. Por 

fim uma proposta de uma ferramenta de gerenciamento da comunicação em projetos, com o 
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objetivo de mitigar a possibilidade dos problemas, o quais forma identificados neste trabalho, 

voltem a ocorrer em projetos futuros. 

Justificativa/Relevância. 

Em 2014 foi realizado projeto na Empresa B, o qual tinha como objetivo a implementação da 

tecnologia RFID para apontamentos de produção entre processos produtivos de componentes 

dentro do SAP e controle da sistemática kanban, tornando o processo produtivo mais 

transparente e possibilitando a redução do lead time de produção, identificação do FIFO e 

redução das peças em processos. O projeto foi realizado com uma equipe de noventa pessoas 

no total, sendo de cinco países diferentes. Uma planta localizada em Curitiba, uma em 

Campinas no estado de São Paulo/ Brasil, duas localizadas na Alemanha, sendo uma em 

Stuttgart e outra em Homburg, uma em Pequin na China, uma em Jihlava na Republica tcheca 

e uma em Bangalore na Índia. Durante todo o projeto ocorreram vários problemas de 

comunicação, idioma, fuso-horário, distância, a falta de um bom plano de comunicação, entre 

outros. Estes problemas ocasionaram um atraso na finalização do projeto, bem como o aumento 

de custo em trezentos mil reais. 

Metodologia 

A metodologia utilizada será a qualitativa, pois é exploratória sem o objetivo de levantar 

números estatísticos, mas sim descrever situações levantadas em estudo de campo.  

A tipologia quanto aos meios será de pesquisa bibliográfica com buscas de algumas 

informações que possibilitem a formação de imagem do leitor quanto a importância da 

comunicação no gerenciamento de projetos, pesquisa de campo na forma de um estudo de caso, 

onde serão levantados dados reais e pesquisa ex post facto, pois se trata de um projeto real que 

já foi encerrado. 

A tipologia quanto aos fins será descritiva, pois o trabalho irá apresentar especificidades de um 

determinado projeto e correlação dos erros com os impactos. Também será realizado uma 

análise dos problemas identificados. 

Forma de desenvolvimento do trabalho 

O trabalho será desenvolvido primeiramente com temas bibliográficos, onde ocorreram 

pesquisas nas áreas de gerenciamento de projetos, gerenciamento das áreas interessadas 

(Stakeholders), comunicação e gerenciamento da comunicação, assim algumas citações 
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deverão aparecer durante toda esta primeira parte. Em um segundo momento uma pesquisa com 

alguns envolvidos no projeto será realizada afim de obter dados reais e confiáveis para o 

desenvolvimento do estudo de caso. Durante o desenvolvimento do estudo de caso será 

apresentado uma cópia da planilha de lições aprendidas, os dados estratificados da planilha e   

uma descrição dos problemas de comunicação. Uma pesquisa para especificar melhor os 

problemas identificados, também será apresentada. Por fim, novas pesquisas bibliográficas 

serão realizadas para suportar um desenvolvimento de uma proposta de um plano de 

gerenciamento de comunicação, com o objetivo de evitar que os problemas identificados neste 

trabalho ocorram em projetos futuros.  
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2. CAPÍTULO TEÓRICO 

O capítulo teórico tem como objetivo uma pesquisa bibliográfica para transmitir uma visão 

geral do gerenciamento da comunicação e sua importância para o gerenciamento de projetos. 

Iniciando com uma visão macro do gerenciamento de projetos, na sequência será apresentado 

o gerenciamento das partes interessadas, seguindo da importância da comunicação e finalizando 

com o gerenciamento da comunicação e uma pesquisa da evolução do tema em empresas 

brasileiras comparando sempre resultados do ano de 2010 e 2014.   

2.1. CONCEITO BÁSICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO 

Gerenciamento de projetos segundo o livro um guia do gerenciamento de projetos (guia 

PMBOK – quinta edição): 

Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus 
requisitos. A aplicação do conhecimento requer o gerenciamento eficaz dos 
processos de gerenciamento do projeto. (PMI, 2013, pag. 47). 

 

Para que um projeto seja implementado com sucesso é necessário uma série de conhecimentos 

e habilidades em conduzir grupos e utilizar ferramentas. Não existe um consenso sobre quais 

são as habilidades e/ ou conhecimentos mais importantes, embora no Brasil a habilidade em 

comunicação do gerente de projeto esteja sendo cada vez mais valorizada pelas organizações. 

O importante é entender que não existe projeto sem pessoas, não existe projeto bem executado 

sem ferramentas e conhecimentos para aplicar cada uma delas e não existe projetos bem 

implementado sem um gerente de projeto com habilidade para mobilizar, apoiar, motivar e 

acompanhar os integrantes do time, juntamente com o conhecimento técnico de ferramentas e 

de saber como aplica-las, afim de desenvolver, monitorar e controlar o andamento do projeto 

para garantir uma implementação com sucesso atendendo as expectativas do cliente. 

Segundo o livro Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 5ª Edição, existem 

dez áreas de conhecimento que são todas de uma forma ou de outra interligadas, segue abaixo: 
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TABELA 1 - GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

Fonte: PMBOK 5º EDIÇÃO, pag. 61,  2013 
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Dentro de cada área de conhecimento existem inúmeras ferramentas para suportar o gerente de 

projetos, no entanto a utilização, bem como, a profundidade em cada uma delas irá depender 

do tamanho ou complexidade do projeto, cabe ao gerente ter o conhecimento suficiente para 

aplicar as ferramentas certas para os projetos certos. O Guia PMBOK não impõe nenhum 

padrão de gerenciamento ou ferramentas, no entanto é possível conhecer as boas práticas já 

utilizadas em algum projeto em qualquer lugar do mundo, também cabe o gerente do projeto 

conhecer estas boas práticas utiliza-las ou a partir dela criar um própria, o importante é utilizar 

ferramentas que o suporte para garantir a satisfação do cliente no momento da entrega do 

projeto. 

Após uma rápida passagem pela importância dos conhecimentos de um gerente de projeto, e as 

áreas de conhecimentos é necessário entender a importância dos projetos para as organizações. 

São muitos os ganhos quando os projetos são bem implementados, aumento de vendas, 

produtividade, qualidade, satisfação dos clientes, estes pequenos exemplos demonstram quão 

abrangente os ganhos com projetos podem atingir, no entanto, talvez o mais importante entre 

os ganhos é o gerenciamento de projetos sendo utilizado como suporte a implementação da 

visão estratégica de uma organização. Entendamos que um dos resultados de uma visão 

estratégica é uma serie de “ações” que após implementada conduzirá a organização para 

alcançar um patamar elevado, e que essas ações executadas em forma de projetos, terão uma 

probabilidade maior de sucesso, conclui-se que as organizações que conheçam a importância 

do projeto, bem como, da importância de um bom gerenciamento de projetos, alcançarão a visão 

estratégica da empresa de forma mais robusta, com menor custo e maior velocidade que as 

organizações que não tenha este mesmo conhecimento.  

2.2 CONCEITO BÁSICO DO GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

(STAKEHOLDERS) 

A gestão das partes interessadas é tão importante para o sucesso de um projeto que a partir da 

5ª Edição do Guia PMBOK ele ganhou um capítulo à parte, exclusiva para descrever o processo 

e demonstrar as boas práticas deste tema.  

Segue abaixo uma visão geral do gerenciamento das partes interessadas de um projeto, segundo 

o livro Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 5ª Edição: 
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1. Identificar as partes interessadas: Neste passo é necessário identificar 
as pessoas, grupos ou organizações que possam impactar ou ser 
impactados pelo projeto. Além da identificação é necessário classifica-los 
quanto ao nível de influência, interesse, engajamento e quanto pode 
impactar no sucesso do projeto. 
2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas: Neste momento 
são criadas as estratégias para eliminar ou mitigar os impactos negativos e 
manter ou ampliar os impactos positivos que as partes interessadas possam 
causar no projeto.  
3. Gerenciar o engajamento das partes interessadas: Gerenciar a 
estratégia, manter sempre contato mais ou menos intensivo dependendo 
do nível de influência dentro do projeto. Importante sempre manter as 
partes interessadas com nível de influência alto e baixo interesse, sempre 
informado e acompanhando o engajamento de perto. 
4. Controlar o engajamento das partes interessadas: Monitor o 
engajamento, acompanhar a efetividade da estratégia e se necessário 
revisar. (PMI, 2013, pag. 392). 

2.2.1 Identificação das partes interessadas (stakeholders) 

 “Partes interessadas” é uma das várias expressões utilizadas para a palavra em inglês 

stakeholders, mas o importante e conhecer o sentido da expressão, que as partes interessadas 

são as pessoas, processos ou organizações que sofrem algum tipo de impactos, o qual pode ser 

negativo ou positivo, ou mesmo que se sinta impactado de alguma forma pelo projeto.    

Para exemplificar a importância da identificação das partes interessadas para o sucesso de um 

projeto, pensamos em fluxo lógico e simplificado de um projeto: Um bom levantamento das 

partes interessadas é essencial para um bom levantamento dos requisitos do projeto. Com os 

requisitos bem identificados é possível planejar os custos, tempo, riscos, comunicação, entre 

outras áreas de conhecimento, com mais assertividade e aumentar a chance de obter sucesso 

durante a entrega do projeto. No entanto, se as partes interessadas não forem bem identificadas, 

os requisitos não serão todos levantados, os custos e tempo poderão ser planejado 

equivocamente e alguns riscos poderão não ser identificados. Assim o projeto poderá estar 

comprometido desde seu nascimento. 

Após a identificação é necessário classifica-las quanto ao nível de influência, ou seja, o poder 

dentro do projeto e interesse delas, para assim possibilitar a criação de um bom plano de 

gerenciamento das pastes interessadas. Segue abaixo um exemplo extraído do Guia PMBOK 5º 

Edição, de uma representação desta classificação de interesse/poder: 
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FIGURA 1 - EXEMPLO DE UM MODELO DE REPRESETAÇÃO DE GRAU DE 
PODER/INTERESSE ONDE A-H REPRESENTA A DISPOSIÃO DAS PARTES 

INTERESSADAS GENÉRICAS 

Fonte: PMBOK 5º EDIÇÃO, PAG.397, 2013 

 

O grande objetivo dessa classificação é possibilitar a criação de um bom plano de 

gerenciamento das partes interessadas, afim de montar uma estratégia para cada um deles, 

sempre buscando aliados para o sucesso do projeto.  

2.2.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas (stakeholders) 

O gerenciamento das partes interessadas segundo o livro Um guia do gerenciamento de projetos 

(Guia PMBOK – Quinta Edição): 

Planejar o gerenciamento das partes interessadas é o processo de 
desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para envolver as 
partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do 
projeto, com base na análise das suas necessidades, interesses, impacto 
potencial no êxito do projeto. O principal benefício desse processo é o 
fornecimento de um plano claro e de interação com as partes interessadas 
do projeto para que apoiem os interesses do projeto. (PMI, 2013, pg. 399). 

O planejamento do gerenciamento do projeto e o registro das partes interessadas são as 

principais entradas deste processo de planejar o gerenciamento das partes interessadas, pois 

fornecem informações sobre o ciclo de vida do projeto, execução, requisitos, classificação das 
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partes interessadas, entre outras informações relevantes, que facilitam e dão maior robustez ao 

planejamento do desenvolvimento do plano de projeto. Mas não são as únicas entradas, o 

gerente de projeto pode e deve se beneficiar das informações oriundas dos fatores ambientais 

da empresa e dos ativos de processos organizacionais. 

Um bom planejamento das partes interessadas deverá ser criado e algumas ferramentas e 

técnicas, como opiniões de especialistas sendo de dentro do projeto ou não, reuniões de status 

ou rotinas, utilização de técnicas analíticas para classificar as partes interessadas como, 

desinformado, resistente, neutro, que possa dar apoio ou mesmo sendo liberal, poderão ser 

utilizadas para garantir um bom planejamento. 

A entrega final deste processo são as várias atualizações em documentos do projeto e 

principalmente o um bom plano de gerenciamento das partes interessadas. A complexidade do 

plano dependerá de cada projeto. Segue abaixo alguns exemplos de dados que um plano pode 

conter: 

1. Parte interessada; 

2. Nível de interesse; 

3. Nível de poder no projeto; 

4. Qual nível de informação e quais informações deverão ser enviadas 

5. Frequência do envio destas informações; 

6. Como serão feitas essas informações (pessoalmente, reunião, e-mail, etc.); 

7. Acompanhamento da classificação da parte interessada; 

8. Entre outros, dependo da complexidade de cada projeto. 

É importante ressaltar que um plano de gerenciamento das partes interessadas pode ser alterado 

durante todo o projeto, visto que as partes interessadas e o nível de envolvimento podem mudar, 

assim se faz necessário manter um plano sempre atualizado de acordo com o andamento do 

projeto. É possível destacar que este plano deve conter as estratégias para garantir que as partes 

interessadas estejam engajadas e assim aumentado as possibilidades de sucesso no momento da 

entrega do projeto.  

2.2.3 Gerenciamento do engajamento das partes interessadas 

O gerenciamento do engajamento das partes interessadas segundo o livro Um guia do 

conhecimento em gerenciamento de projetos, 5ª Edição: 
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Gerenciar o engajamento das partes interessadas é o processo de se 
comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 
necessidades/expectativas, abordar as questões à medida que elas ocorrem, 
e promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas 
atividades do projeto, no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. O 
principal benefício deste processo é que ele permite que o gerente de 
projetos aumente o nível de apoio às partes interessadas e minimize a sua 
resistência, ampliando de maneira significativa as chances de êxito do 
projeto. (PMI, 2013, pg. 404). 

O plano de gerenciamento das partes interessadas e o plano de gerenciamento das comunicações 

são as principais entradas deste processo de gerenciamento do engajamento das partes 

interessas, pois fornecem informações primordiais sobre a classificação e nível de influência 

das partes interessadas e todo o plano de comunicação do projeto. No entanto, o gerente de 

projeto pode e deve utilizar informações oriundas dos registros de mudanças e ativos de 

processos organizacionais. 

Este processo traz para o projeto um maior alinhamento entre o gerente de projeto e as partes 

interessadas, pois é necessário um contato constate entres eles, além de propiciar um maior 

conhecimento de metas, riscos, entre outros pontos relevantes por todos os envolvidos no 

projeto. O gerente de projeto pode utilizar-se de métodos de comunicação indicados para cada 

uma das partes interessadas, bem como de suas habilidades interpessoais para facilitar e 

conseguir apoio, aumentando assim a possibilidade de sucesso do projeto. Esse alinhamento 

não traz apenas o engajamento das partes interessadas e a obtenção de um maior apoio para o 

projeto, mas podem gerar algumas solicitações de mudanças como saída deste processo.   

2.2.4 Controlar o engajamento das partes interessadas 

Controlar o engajamento das partes interessadas segundo o livro Um guia do gerenciamento de 

projetos (Guia PMBOK – Quinta Edição): 

Controlar o engajamento das partes interessadas é o processo de monitorar 
os relacionamentos das partes interessadas no projeto em geral, e ajustar as 
estratégias e planos para o engajamento das mesmas. O principal benefício 
desse processo é a manutenção ou aumento da eficiência e eficaz das 
atividades de engajamento das partes interessadas à medida que o projeto 
se desenvolve e o seu ambiente muda. (PMI, 2013, pg. 409). 

O controle do engajamento das partes interessadas se faz necessário para garantir uma visão do 

nível que o engajamento está e se está conforme planejado, se necessário deverá ocorrer 

alterações no planejamento para garantir o engajamento. Para que isso acorra de forma 

organizada é utilizado o plano de gerenciamento do projeto como base, não esquecendo que 
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também deverão ser utilizados os registros das questões, dados de desempenho do trabalho e os 

documentos do projeto para realizar este acompanhamento. 

 Outro ponto relevante que faz deste controle indispensável são as alterações no cenário que o 

projeto pode sofre durante todo o ciclo de vida, assim o nível de engajamento pode ser alterado 

e trazer novos riscos ao gerenciamento do projeto.  

Para suportar a execução de todo este processo o gerente de projeto pode utilizar alguns sistemas 

que façam o gerenciamento das informações, como custos e cronogramas, a busca por opiniões 

especializadas dos membros da equipe ou mesmo de fora do projeto e reuniões.  

 2.3 CONCEITO BÁSICO DE COMUNICAÇÃO 

Conforme descrito no livro Gerenciamento da comunicação em projetos (Editora FGV – 3ª 

edição). “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, SILVEIRA NETO, PECH 

E SANTOS CARNEIRO, 2014, pag.20). 

Basicamente uma comunicação possui três processos, o emissor, o canal por onde será emitido 

a mensagem e o receptor. Todos os processos são igualmente importante e devem ser 

considerados antes e durante a comunicação, para garantir que o objetivo da mensagem seja 

alcançado. No caso do emissor algumas premissas básicas devem ser seguidas, tais como; ter 

certeza quanto ao conhecimento do receptor ao tema a ser abordado, tom de voz ideal 

considerando o tipo de mensagem a ser transmitida, considerar a formalidade ou não da 

comunicação, preocupar-se com a aparência, não usar jargões ou siglas e escolher um canal de 

comunicação mais efetivo para que a comunicação desejada, seja entendível para o receptor. 

Quanto aos canais de comunicação, considerando os mais utilizados que são os orais, os 

escritos, os eletrônicos e os digitais, cada um com sua vantagem e desvantagens. Cabe ao 

emissor escolher o melhor ou melhores canais para garantir que a mensagem seja claramente 

entendida pelo receptor. Já o receptor é sabido que um bom comunicador precisa ser 

primeiramente um bom ouvidor, assim escutar é realmente uma grande habilidade que precisa 

ser treinada. 

Quando comunicação é o tema, as barreiras de comunicação são de extrema importância, além 

de pontos já abordado no parágrafo acima, é importante mencionar que com a globalização o 

processo de comunicação ganhou mais algumas barreiras, tais como; cultura, fuso horário e 



21 

 

principalmente idioma. O idioma mais falado no mundo é o mandarim, no entanto, o mais 

utilizado no meio profissional é o inglês, assim é possível encontrar algumas disparidade e 

dificuldades com um inglês rápido e fluente de pessoas em países nativos da língua e por outro 

lado sotaques, culturas e ritmo na comunicação de pessoas oriundas de países não nativos do 

idioma.  

Em resumo pode ser entendido também, que a comunicação é o que o receptor entendeu da 

mensagem do emissor e não necessariamente o que o emissor pretendeu comunicar. Em vários 

momentos na vida profissional e na vida pessoal, as pessoas recebem algum tipo de 

comunicação, no entanto em muitos casos a comunicação não atinge seu objetivo, seja pela 

mensagem mal recebida, ou por uma mensagem mal emitida, ou por um canal de comunicação 

mal definido.  

2.4 CONCEITO BÁSICO DO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM 

PROJETOS 

Segundo o livro Um guia do gerenciamento de projetos (Guia PMBOK – Quinta Edição): 

 O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 
necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, 
coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 
controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e 
apropriada. Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se 
comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do 
projeto, quer sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas 
à organização. A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes 
interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e 
organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas 
e interesses que podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do 
projeto. (PMI, 2013, pag. 287). 

Para um bom gerenciamento da comunicação é necessário planejamento, habilidade 

comunicativa, conhecimento de ferramentas e principalmente entender a importância da 

comunicação para o sucesso do projeto. A comunicação certa, para o receptor certo traz 

confiança do time e patrocinadores ao gerente de projetos, bem como gerencia as expectativas 

sobre o andamento, encerramento e entregas do projeto.  

O livro Um guia do gerenciamento de projetos (Guia PMBOK – Quinta Edição), fornece uma 

visão geral dos processos do gerenciamento das comunicações do projeto, que são: 

A. Planejar o gerenciamento das comunicações: é o processo de 
desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do 
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projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes 
interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis. 
B. Gerenciar as comunicações:  é o processo de criar, coletar, distribuir, 
armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto de 
acordo com o plano de gerenciamento das comunicações. 
C. Controlar as comunicações: é o processo de monitorar e controlar as 
comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar 
que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto 
sejam atendidas. (PMI, 2013, pag. 287). 

2.4.1 Planejar o gerenciamento da comunicação 

O planejamento da comunicação depende de cada projeto, quanto mais complexo o projeto, 

mais robusto o planejamento deverá ser. Para um planejamento é importante definir o que será 

comunicado e para quem será comunicado, uma informação para um receptor equivocado ou 

uma informação insuficiente pode ocasionar diversos problemas ao projeto. Então o plano de 

gerenciamento da comunicação deverá conter quem irá receber a informação, que tipo de 

informação, entre outras informações importantes.  

É impossível escrever de planejamento da comunicação sem pensar em ruídos da comunicação. 

Pontos importantes como idioma, cultura, distância, entre outros não podem ficar de fora do 

plano de comunicação, pois estes ruídos ocorrem com frequência e pode gerar vários distúrbios 

durante a comunicação do projeto. 

Para garantir que um bom plano seja criado, o livro Um guia do conhecimento em 

gerenciamento de projetos, 5ª Edição, indica que o processo de planejar o gerenciamento das 

comunicações possui entradas, ferramentas e técnicas, e saídas, segue abaixo uma ilustração 

retirada do guia: 
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FIGURA 2 - PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES: ENTRADAS, 

FERRAMENTAS E TÉCNICAS, E SAÍDAS 

Fonte: PMBOK 5º EDIÇÃO, PAG.289, 2013 

 

Conforme ilustrado acima, a entrada deste processo é formada por uma séria de informações 

relevantes para iniciar a construção do plano: 

1. Plano de gerenciamento do projeto: que possibilita o gerente de projetos identificar 

informações valiosas sobre todas as fases do ciclo de vida do projeto. 

2. Registro das partes interessadas: com a identificação necessária para um bom 

planejamento da distribuição da comunicação para as partes interessadas. 

3. Fatores ambientais: onde se destaca a estrutura organização com um grande 

fornecedor de requisitos para a comunicação do projeto. 

4. Ativos de processos organizacionais: aqui destacamos as lições aprendidas com um 

grande apoio a construção do plano, visto que constam informações relevantes de 

outros projetos.  

Enquanto a entrada deste processo parece ser o quem, o quê e quando comunicar, as ferramentas 

e técnicas são o como comunicar, veja abaixo: 

1. Análise de requisitos das comunicações: esse é o momento onde todos os requisitos do 

projeto são analisados e uma definição de necessidades de cada parte interessada são 

levantados. Para que isso seja possível o gerente de projeto deve considerar vários 

pontos importantes, como o momento de informar, onde informar, como recuperar 

alguma informação, entre outros. 

2. Tecnologias de comunicação: Com a conectividade em estágio avançado e 

melhorando a cada dia, a tecnologia de comunicação é um grande suporte aos gerentes 

de projetos que buscam melhorar a comunicação em projetos. Logicamente alguns 
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pontos devem ser observados quanto ao uso de uma tecnologia, como disponibilidade, 

facilidade no manuseio, entre outras. 

3. Modelos de comunicação: Consideramos brevemente os cincos passos de um modelo 

de comunicação, que são as codificações, as transmissões de mensagens, as 

decodificações, confirmações e respostas. 

4. Métodos de comunicação: Em muitos casos os métodos de comunicação precisam ser 

validados com as partes interessadas, pois envolvem vários fatores como os custos e 

tempo. 

5. Reuniões: Existem vários tipos de reuniões dentro de um projeto, presencial ou não, 

formal ou informal, mas o que vale ressaltar são as documentações destes assuntos 

logo após o fechamento e não cometer excessos de quantidade ou duração delas.  

Na saída do processo de planejar, encontramos dois tópicos: 

1. Plano de gerenciamento das comunicações: O objetivo de todo o planejamento até este 

momento é o desenvolvimento de um plano de gerenciamento das comunicações 

adequado para cada tipo de projeto, ou seja, quanto mais complexo o projeto, mais 

robusto deve ser o plano. O plano precisa conter o planejamento da comunicação, 

estrutura, monitoramento e controles. Existem várias informações relevantes que 

devem constar no plano, as quais poderão ser vistas no fim deste trabalho. 

2. Atualizações nos documentos do projeto: Alguns documentos dos projetos podem ser 

atualizados ao fim deste processo de planejamento do gerenciamento das 

comunicações. 

2.4.2 Gerenciar as comunicações 

Este é o processo de distribuição das informações relevantes do projeto, de como estão sendo 

executadas pelos emissores, recebidas e interpretadas pelos receptores, bem como responsável 

pela atualização do plano.  

Também pode gerar oportunidades de uma maior integração entre o gerente do projeto e as 

partes interessadas, possibilitando assim um maior alinhamento e um canal de comunicação 

aberto para que possíveis questionamentos sejam realizados, atualizações quanto ao andamento 

do projeto, bem como dificuldades encontras sejam realizadas com mais frequência e gerar um 

ambiente de maior confiança entre os envolvidos e maior velocidade em solucionar problemas 

ou tomadas de decisões. 
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Segundo o livro Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 5ª Edição, este 

processo também possui uma entrada, ferramentas e técnicas, e saídas. Veja abaixo uma figura 

ilustrativa retirada do guia: 

FIGURA 3 - GERENCIAR AS COMUNICAÇÕES: ENTRADAS, FERRAMENTAS E 

TÉCNICAS, E SAÍDAS 

Fonte: PMBOK 5º EDIÇÃO, PAG.297, 2013 

 

Conforme a figura 3, o processo de entradas do gerenciar as comunicações, é formado por 

informações relevantes para tornar o gerenciamento factível. Segue abaixo: 

1. Plano de gerenciamento das comunicações: É essencial para um bom gerenciamento, 

assim podemos considerar que um plano mal elaborado pode tornar o gerenciamento 

das comunicações complicado e um bom plano aumentar a possibilidade de sucesso. 

2. Relatórios de desempenho do trabalho: Todos os relatórios que contenham 

informações sobre o andamento do projeto facilitam a comunicação do projeto, pois 

tornam as informações mais visíveis no momento de distribuir a comunicação.  

3. Fatores ambientais da empresa: Cada empresa tem sua própria cultura, regras, 

infraestrutura e tudo isso devem ser considerados no momento de gerenciar as 

comunicações, pois os fatores ambientais interferem e muito neste processo. 

4. Ativos de processo organizacionais: Ativos de processos como padrões de slides, 

lições aprendidas, regras de comunicação, entre outros afetam diretamente esse 

processo. 

A ferramentas e técnicas são partes relevantes para o gerenciamento da comunicação. Conforme 

podemos ver abaixo: 
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1. Tecnologias de comunicações: No momento de gerenciar as comunicações este tópico 

está relaciona ao gerenciar a utilização e assegurar que as tecnologias escolhidas 

estejam realmente sendo efetivas.  

2. Modelos de comunicação: Aqui o importante é assegurar que os modelos adotados 

estejam sendo utilizados e que os ruídos na comunicação possam ser identificados e 

corrigidos. 

3.  Métodos de comunicação: Esse processo é garantir que os métodos já definidos não 

estejam sofrendo com barreiras de comunicação e que as comunicações realizadas 

estejam sendo recebidas e entendidas adequadamente pelas partes interessadas. 

4. Sistemas de gerenciamento das informações: Basicamente gerenciar os sistemas que 

foram escolhidos para gerenciar as informações do projeto, como sistema para 

gerenciamento de e-mails, reuniões, portais, entre outros. 

5. Relatórios de desempenho: Criar relatórios para medir a performance do projeto e 

assim distribuir as informações. É importante frisar que o relatório pode ter vários 

níveis de informações dependendo de cada público que possa utiliza-lo. 

Na saída do processo de gerenciar as comunicações é possível observar as várias atualizações 

que são necessárias para dar volume a este gerenciamento, segue abaixo: 

1. Comunicações do projeto: O processo de gerenciar as comunicações faz o controle 

total das comunicações dentro do projeto e a saída deste processo é a “comunicação do 

projeto” é a atualização de distribuição destas informações. 

2. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto: Esse passo é a atualização dos 

dados levantados em todo o processo de gerenciar as comunicações no plano de 

gerenciamento do projeto. 

3. Atualizações nos documentos do projeto: Atualização de todos os documentos 

necessários do projeto. Como exemplo a análise dos riscos. 

4. Atualizações nos ativos de processos organizacionais: Atualizações dos ativos de 

processos organizacionais: Como exemplo, o feedback das partes interessadas, lições 

aprendidas, relatórios, entre outros. 
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2.4.3 Controlar as comunicações 

Este processo visa controlar a comunicação conforme foi previamente considerado no plano de 

comunicação. Oferece importantes informações para atualizações no plano de gerenciamento 

de projeto e pode ser uma possível entrada para as solicitações de mudança. 

O objetivo deste processo é garantir que a comunicação esteja sendo executada e entendível 

para as partes interessadas, conforme expectativas. Para facilitar o entendimento do livro Um 

guia do conhecimento de gerenciamento em projetos, 5º Edição. Sugere o fluxo abaixo, com 

entrada, ferramentas e técnicas, e saídas: 

 

FIGURA 4 - CONTROLAR AS COMUNICAÇÕES: ENTRADAS, FERRAMENTAS E 
TÉCNICAS, E SAÍDAS 

Fonte: PMBOK 5º EDIÇÃO, PAG.303, 2013 

 

Na entrada do processo de controlar as comunicações temos cinco importantes passos: 

1. Plano de gerenciamento do projeto: O processo de planejar o gerenciamento das 

comunicações inicia com o plano de gerenciamento de projeto e nesse momento o 

controlar irá comparar as premissas, tempos, grupos, entre outro entre o planejado 

e o real. 

2. Comunicações do projeto: Controlar as comunicações o controle da qualidade da 

informação antes de libera-las para as partes interessadas. 

3. Registros das questões: É a formalização e documentação das soluções para as 

questões e tem como importante função histórico do que já aconteceu e suporta as 

comunicações futuras. 

4. Dados de desempenho do trabalho: Dados reais das comunicações distribuídas, 

retornos, relatórios, entre outros. 
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5. Ativos de processo organizacionais: Alguns ativos de processos organizacionais 

podem afetar o processo de controlar as comunicações, como exemplo os meios de 

comunicação liberados para utilização na empresa. 

As ferramentas e técnicas oferecem três importantes passos: 

1. Sistemas de gerenciamento de informações: Este sistema oferece ferramentas 

necessárias para o gerenciamento das comunicações referentes a custo, 

cronograma e relatórios de desempenho do projeto para as partes interessadas. 

2. Opinião especializada: Em todos os projetos existem especialistas que devem ser 

ouvidos, sendo membro do time, fornecedores, clientes, outras organizações. 

3. Reuniões: Reuniões facilitam o entendimento e alinhamento do time, podendo ser 

presencial ou via web, dentro da empresa, clientes ou qualquer lugar adequado.  

A Saída do processo de controlar as comunicações é a última etapa do processo de 

gerenciamento das comunicações. Segue abaixo as cinco últimas etapas: 

1. Informações sobre o desempenho do trabalho: Um resumo de dados coletados de 

forma apresentar a situação e progresso do projeto nas especificações das partes 

interessadas. 

2. Solicitações de mudanças: O processo de controlar pode identificar algo no projeto 

que seja necessário modificar, assim as solicitações de mudanças pode ser uma 

saída desta etapa. 

3. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto: O processo de controlar as 

comunicações pode gerar modificações no plano de gerenciamento do projeto. 

4. Atualizações nos documentos do projeto: Relatórios e registros de questões são 

exemplos de alguns documentos do projeto que podem ser atualizados como saída 

deste processo. 

5. Atualizações nos ativos de processos organizacionais:  Lições aprendidas, roons, 

website são exemplos de ativos de processos organizacionais que podem ser 

atualizados como saída deste processo. 

2.4.4 Pesquisa sobre comunicação em projetos, nos anos de 2010 e 2014  

A pesquisa abaixo tem caráter demonstrativo, afim de ressaltar a importância do gerenciamento 

da comunicação dentro do gerenciamento de projeto para garantir uma implementação de 
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sucesso. Em todos os casos foram considerados as pesquisas nos anos de 2010 e 2014, buscando 

um espaço de tempo considerável entre as duas pesquisas, para demonstrar alguma evolução 

entre elas.  

Em algumas pesquisas realizadas pelo PMSURVEY, a comunicação aparece perdendo espaços 

dentro dos projetos, abaixo alguns gráficos demonstrando a diferença entre resultados de 2010 

e 2014 em empresas instaladas no Brasil. 

 

 

FIGURA 5 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA OS ASPECTOS CONSIDERADOS NA 
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETO NO BRASIL EM 2010 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2010, acesso 02/07/2016 
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FIGURA 6 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA OS ASPECTOS CONSIDERADOS NA 
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO BRASIL EM 2014 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2014, acesso 02/07/2016 

 

Considerando os gráficos acima, sendo o primeiro de 2010 com 67,5 % e o segundo de 2014 

com 61,5%, é perceptível a queda de 6% em empresas que citaram a comunicação como um 

aspecto na metodologia de gerenciamento de projetos. 
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FIGURA 7 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EXISTENTES NA 
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO BRASIL EM 2010 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2010, acesso 02/07/2016 

 

 

FIGURA 8 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA OS DOCUMENTOS EXISTENTES NA 
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO BRASIL EM 2014 

Fonte: Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2014, acesso 02/07/2016 
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Nos dois gráficos acima, sendo o primeiro de 2010 e o segundo de 2014, o resultado é uma 

redução de quase 8% das empresas que citaram o plano de comunicação como documentos e 

práticas utilizadas nas metodologias de gerenciamento de projetos. 

Essa queda na importância da comunicação e na utilização do plano de comunicação em 

projetos, pode ser parte dos motivos que levaram a comunicação ao topo dos problemas que 

ocorrem com mais frequência no gerenciamento de projetos, conforme os gráficos abaixo 

demonstram: 

 

FIGURA 9 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA OS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES EM 
PROJETO NO BRASIL EM 2010 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2010, acesso 02/07/2016 
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FIGURA 10 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA OS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES 
EM PROJETO NO BRASIL EM 2014 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2014, acesso 02/07/2016 

 

Os gráficos acima demonstram que os problemas de comunicação em gerenciamento de 

projetos saíram da terceira posição em 2010 com 40% para o topo da lista em 2014 com 67,9% 

nas empresas pesquisadas. 

 Esse crescimento de problemas com comunicação em projetos pode ter sido responsável pelo 

aumento na preocupação em empresas com o tema e valorização dos gerentes de projeto que 

possuem essa habilidade, como demonstra os gráficos abaixo de 2010 e 2014. 
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FIGURA 11 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA AS HABILIDADES MAIS VALORIZADAS 
PELAS ORGANIZAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM 2010 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2010, acesso 02/07/2016 
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FIGURA 12 - GRÁFICO QUE DEMONSTRA AS HABILIDADES MAIS VALORIZADAS 
PELAS ORGANIZAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM 2014 

Fonte: WWW. PMSURVEY.ORG, 2014, acesso 02/07/2016 

 

Os gráficos acima demonstram que em 2010 a comunicação foi considerada a segunda 

habilidade mais valorizada em um gerente de projeto conforme citada em 44,1% das empresas 

pesquisadas, já em 2014 houve um significativo crescimento e assumiu a primeira posição em 

valorização de habilidades de um gerente de projeto com 62,4% em organizações que citaram 

este tópico nas pesquisas. 

Quando comparados os gráficos acima dos anos de 2010 e 2014, em pesquisas realizadas nas 

empresas brasileiras é possível visualizar que há uma queda na utilização de ferramentas de 

gerenciamento de comunicação, bem como queda na consideração da utilização das ferramentas 

de  comunicação como um aspectos importante a ser considerado dentro do gerenciamento de 

projetos, em contrapartida é possível observar um aumento no percentual de problemas de 

comunicação em projetos e uma valorização dos profissionais que detém habilidade em se 

comunicar. Isso pode significar que quanto menor a utilização de ferramentas e a devida 

importância da comunicação são aplicadas, maior são as quantidades de erros em projetos e 

também, maior é a preocupação das organizações com o tema. 
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3. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

3.1 ABORDAGEM 

A abordagem utilizada no presente trabalho será a qualitativa, pois é exploratória, visando 

compreender todos os problemas de comunicação inseridos na planilha de lições aprendidas do 

projeto em questão e não tem como objetivo quantificar os problemas, apesar de apresentar 

alguns números levantados especificamente para este trabalho.  

Para entender melhor cada um dos problemas, foi elaborado uma pequena pesquisa 

questionando os responsáveis por inserir os problemas na planilha de lições aprendidas, bem 

como os principais envolvidos nestes problemas. A pesquisa consistiu em apenas três 

perguntas: 

1. Qual é o fato por trás do problema? 

2. Qual foi a solução imediata para contornar o problema? 

3. Qual foi o impacto? 

Esta pesquisa foi realizada pessoalmente para as pessoas que trabalham em Curitiba, via 

telefone com as pessoas que trabalham na unidade de Campinas e por e-mail com as pessoas 

que trabalham fora do Brasil. 

3.2 TIPOLOGIA QUANTO AOS FINS DA PESQUISA 

Pesquisa descritiva segundo o livro “Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação 

(Editora ATLAS - 7º Edição).  

Neste tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles. 
Portanto, os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não 
manipulados pelo pesquisador. (ANDRADE, 2008, pag. 5). 

A tipologia quanto aos fins desta pesquisa será a descritiva, pois descreve exatamente o que 

ocorreu no projeto em questão sem que tenha nenhuma alteração no conteúdo por parte do 

autor. O objetivo no trabalho é descrever exatamente todos os problemas inseridos na planilha 

de lições aprendidas do projeto e descrever o entendimento dos responsáveis e envolvidos por 

preencher os problemas. Também serão realizadas algumas análises e interpretações durante a 

pesquisa de campo. 
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3.3 TIPOLOGIA QUANTO AOS MEIOS DE PESQUISA 

Pesquisa quanto ao objetivo (aos meios), segundo o livro “Como preparar trabalhos para cursos 

de pós-graduação (Editora ATLAS - 7º Edição). “Na realidade, as denominações pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de laboratório e pesquisa de campo, referem-se mais ao ambiente onde 

se realizam que ao tipo ou características da pesquisa. (ANDRADE, 2008, pag. 7). 

Com base na referência bibliográfica acima, este trabalho será realizado em dois lugares 

distintos, logo terá duas tipologias quanto aos meios.  

Em sua primeira parte, a pesquisa será realizada utilizando principalmente o Guia PMBOK 5º 

Edição como fonte, para que possa contribuir com o desenvolvimento do trabalho e embasar a 

resposta desta pesquisa que é responder quais foram os problemas de comunicação, 

identificados dentro da gestão do projeto “Controle de kanban e apontamento de produção, via 

RFID”?, logo será uma pesquisa bibliográfica, que segundo o livro “Como preparar trabalhos 

para cursos de pós-graduação (Editora ATLAS - 7º Edição). “(...) tanto pode ser um trabalho 

em si mesma, quanto constituir-se em procedimento preparatório para a realização de outra 

pesquisa”. (ANDRADE, 2008, pag. 6). 

Em sua segunda parte, a pesquisa será realizada na empresa onde o projeto ocorreu, logo a 

tipologia quanto aos meios será a pesquisa de campo, que segundo o livro “Como preparar 

trabalhos para cursos de pós-graduação (Editora ATLAS - 7º Edição).  

Desenvolvida principalmente nas ciências sociais, não se caracteriza como 
experimental, pois não tem o objetivo de produzir ou reproduzir 
fenômenos, embora, em determinadas circunstância seja possível realizar 
pesquisa de campo experimental”. (ANDRADE, 2008, pag. 6).   

Para facilitar o entendimento aos problemas de comunicação, serão realizadas as descrições da 

empresa com foco na estrutura de SAP (informática), espalhada por diversas unidades da 

empresa em alguns países. O funcionamento da ferramenta também será apresentado para 

entendimento do leitor, com funções e sequência de atividades, a estrutura do projeto com time 

e responsáveis e por fim uma descrição de cada um dos problemas identificados. Como se trata 

de um projeto já realizado a tipologia quanto aos meios de pesquisa também terá um caráter ex 

post facto.  
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3.4 LIMITAÇÕES 

A pesquisa foi realizada pessoalmente ou por telefone com a grande maioria dos envolvidos, 

no entanto, pessoas em fuso-horário diferentes não foi possível conversar, logo as perguntas e 

respostas tramitaram via e-mails.  

Alguns envolvidos não concordaram com os problemas identificados, necessitando assim que 

um levantamento mais detalhado fosse realizado para alguns deles.  

A descrição dos problemas para pessoas que não trabalham no projeto foi o maior desafio, pois 

a intenção é deixar a leitura o mais agradável e entendível possível. Assim, uma descrição da 

empresa, funcionalidades do projeto e organograma do projeto foram utilizados para criar uma 

imagem inicial. 

O uso do nome e padrões da empresa não foram liberados pela direção, obrigando assim a 

omitir o nome e criar planilhas exclusivas para o desenvolvimento deste trabalho, alterando o 

formato, cores e nome, mas em nenhum caso foi alterado o conteúdo das informações.  
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4. VISÃO GERAL DO PROJETO, CONTROLE DE KANBAN E APONTAMENTO 

DE PRODUÇÃO VIA, RFID 

Este capítulo tem como finalidade criar uma imagem, mesmo que seja de forma macro, do 

cenário onde o projeto em questão ocorreu. Isso é para tornar mais fácil o entendimento dos 

problemas que serão identificados e descritos neste trabalho. 

A empresa não autorizou a divulgação do nome, logotipo ou padrões internos, logo iremos 

chamar a empresa de Empresa B.  

4.1 A EMPRESA 

A Empresa B é uma multinacional alemã com várias divisões de negócios de diferentes tipos 

de manufatura em todo o mundo, possui mais de 300 filiais em 190 países. No Brasil a Empresa 

B possui dezessete filiais, sendo a “central ” do Brasil em Campinas. 

A unidade de Campinas é a central de várias áreas como, a área de compras, contratos logísticos, 

qualidade contratos e especialmente informática (todo o suporte ao RP SAP é realizado pela 

central). Em adicional as áreas centrais a unidade em Campinas tem várias divisões de negócios 

com áreas de manufatura. 

4.1.1 Industry 4.0 na empresa B 

Em Curitiba está localizada a filial com maior lucratividade dentre as empresas do grupo no 

Brasil. E este foi um dos maiores motivos para planejar a entrada da filosofia do Industry 4.0 

ou também conhecido como Connecting na unidade de Curitiba. Essa filosofia busca uma 

conexão de máquinas e processos a rede de dados, a nível jamais visto, tendo como objetivo o 

ganho de produtividade e transparência de processos. 

A Filosofia Industry 4.0 foi criada na Alemanha e talvez a empresa com maior 

representatividade no munda seja a Empresa B. Durante anos esta filosofia foi estuda apenas 

por empresas alemãs e a Empresa B, em 2015, começou uma campanha interna de 

implementação de ferramentas ligadas ao Industry 4.0 em todas as unidades do grupo 

espalhadas pelo mundo. 

4.1.2 Filosofia Lean na empresa B 

A Empresa B utiliza a filosofia lean de trabalho em praticamente todas as unidades, trazendo 

muito conflito com a utilização do SAP, que é um software padrão mundial e não “modelado” 
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por empresa. Devido a uma parceria muito forte entre a Empresa B e a empresa SAP SE 

(empresa que detém a marca do software SAP), foi desenvolvida uma versão do ERP SAP 

exclusiva para a Empresa B, e esta versão exclusiva ganhou o nome de SAP BBM (Bxxxx 

Business Mobility), esta versão visava a utilização da filosofia lean e sistema SAP juntos, e não 

mais conflitantes. 

4.1.3 Sistema SAP BBM na Empresa B 

A empresa utiliza a plataforma ERP do SAP, software que faz o gerenciamento de 100% de 

dados da Empresa B mundialmente. Como por exemplo, todo o controle financeiro, controle 

fiscal, tributário, logística e custos de produção. Devido a quantidade de empresas do grupo 

existente em diferentes países, ao longo dos anos cada uma destas unidades implementavam o 

SAP com a melhor utilização/versão para a própria unidade, assim gerou uma espécie de 

“colcha de retalhos” com vários servidores para a matriz na Alemanha conseguir controlar 

custos, qualidade, estoques, entre outras coisas, tornando assim, este controle inviável. 

Com a necessidade de centralização do controle de custo, qualidade, estoque, entre outros e a 

utilização do SAP BBM para processos lean, foi iniciado um projeto para inserir todas as 

unidades do grupo pelo mundo em um único servidor com uma única versão do SAP BBM. 

Durante o estudo da Empresa B com a filosofia do Industry 4.0 o SAP BBM foi adaptado para 

esta nova realidade. 

4.1.4 Áreas suportes ao SAP BBM 

Para manter essa padronização do SAP BBM e suportar as implementações em outras unidades, 

existe uma central de informática na Alemanha.  

O SAP BBM conta com vários softwares satélites, para que algumas ferramentas sejam 

funcionais, como por exemplo o middleware crosstalk que faz a conexão entre o hardware de 

RFID e o SAP BBM. Para ajudar a central de informática na Alemanha existem outras duas 

áreas de desenvolvimento e suporte destes softwares satélites, uma na Índia e outra na China. 

A Empresa B também conta com um banco de especialistas na utilização prática de cada uma 

destas ferramentas (lean/industry 4.0). No entanto, para estes especialistas não existe uma 

central, dependendo da ferramenta é possível encontrar especialista em unidades de diferentes 

países.  
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4.2 NECESSIDADE DE REALIZAR O PROJETO 

A unidade da empresa em Curitiba definida como a “porta de entrada” do Industry 4.0 nas 

empresas do grupo no Brasil. Realizou uma serie de workshops para identificar as principais 

necessidades da empresa com foco em produtividade e redução de custos. Uma das principais 

necessidades foi gerar transparência nos processos produtivos, bem como reduzir custos de 

produção com produtividade de colaboradores que desprendiam grande parte do dia realizando 

apontamentos de produção no SAP (ainda não SAP BBM) de forma manual.  

Após a identificação da necessidade, foram realizados estudos para encontrar a melhor 

ferramenta, que nesse caso precisava ser Lean e Industry 4.0 ao mesmo tempo. E foi 

identificado uma ferramenta que realiza o gerenciamento de toda a sistemática de kanban para 

processos produtivos, realizando o controle, monitoramento e apontamento de produção 

automaticamente, utilizando da tecnologia RFID. A ferramenta era perfeita para aumento da 

produtividade, trazer transparência ao processo e controle do kanban. 

4.3 BREVE HISTÓRIA DO PROJETO 

Após várias reuniões entre a unidade da Empresa B em Curitiba, Campinas (central de 

informática no Brasil) e a matriz na Alemanha foi decidido que o gerenciamento do projeto 

ficaria com a área de projetos em informática localizada na unidade de Curitiba. Essa decisão 

foi tomada devido à proximidade do gerente de projetos aos processos de produção onde a 

ferramenta seria implementada, experiência do gerente de projetos em melhorias de processos, 

SAP e grande conhecimento em novas tecnologias. Mesmo sem experiência em gerenciamento 

de grandes projetos. 

Quando o gerente de projeto iniciou os estudos uma série de workshop, com os especialistas 

em processos e produção, foram realizados para levantar os requisitos e desenvolver o escopo. 

Com o escopo já iniciado, uma nova rodada de workshops com os especialistas de outras 

unidades (centrais ou não) em SAP, Industry 4.0 e Lean foi iniciado para certificar a qualidade 

do escopo do projeto, obter os valores e definir uma baseline inicial (tantos os custos com as 

horas de analistas SAP BBM e compra de hardwares foram realizados através dos especialistas 

fora do Brasil, apenas infraestrutura interna ficou de responsabilidade da unidade de Curitiba), 

assim o escopo foi finalizado.  

Com o orçamento inicial de 1 Mio BRL (um milhão de reais) e um cronograma de 12 meses o 

projeto foi aprovado para implementação em noves linhas de produção em Curitiba.  
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O gerente de projeto finalizou a versão inicial de vários documentos do projeto, incluindo o 

plano de gerenciamento das partes interessadas, plano de gerenciamento de comunicação e o 

projeto foi iniciado. 

Logo nas primeiras semanas de trabalho no projeto, a alta direção da empresa em Campinas 

visitou a empresa em Curitiba e o projeto foi apresentado a eles. Então a empresa de Campinas 

entrou no projeto, mas com algumas premissas. Segue: 

1.  Primeiramente o cronograma da unidade em Curitiba não seria alterado e seria criado 
um cronograma especifico para a unidade em Campinas; 

2. A unidade em Campinas usaria exatamente a ferramenta que a unidade em Curitiba 
planejou, para evitar qualquer aumento de custo no projeto. Todas as horas dos 
usuários da unidade em Campinas estaria fora do custo do projeto;  

3. A responsabilidade por implementar o projeto em Campinas seria do mesmo gerente 

de projeto em Curitiba; 

Com a entrada da unidade de Campinas apenas a análise de riscos foi alterada e criado um novo 

cronograma exclusivo para a unidade em Campinas. 

4.4 ESTRUTURA DO PROJETO “CONTROLE DE KANBAN E APONTAMENTO DE 

PRODUÇÃO, VIA RFID”. 

A estrutura do projeto contava com noventa pessoas inicialmente e uma equipe de quinze 

líderes, um para cada pacote de trabalho, e um gerente de projeto, conforme abaixo: 

 

FIGURA 13 - ORGANOGRAMA DO PROJETO 

Fonte: Figura construída pelo autor do trabalho 

 

Além do time de operação do projeto a estrutura contava com um sponsor na unidade de 

Curitiba, um facilitador na unidade de Campinas e um facilitar na unidade de Stuttgard.  

Foram envolvidos cinco países, sete cidades e sete empresas do grupo no projeto, com os 

seguintes atributos: 
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1. Brasil: 

a. Curitiba: Gerenciamento do projeto e área da produção para implementação da 

ferramenta como piloto; 

b. Campinas: Suporte de informática (SAP) e área da produção para 

implementação da ferramenta; 

2. Alemanha: 

a. Stuttgard: Central da informática mundial, responsável por enviar as 

ferramentas para o Brasil, bem como, dará suporte em possíveis problemas 

durante a implementação; 

b. Homburg: Central de industry 4.0 e RFID mundial do grupo, responsável por 

suportar as filiais com o uso da ferramenta e garantir a padronização de 

hardware; 

3. China:  

a. Pequim: Responsável pela configuração e suporte no software Crosstalk 

durante a implementação do projeto; 

4. República Checa: 

a. Jihlava: Responsável por suportar o Brasil com especialistas de processo e 

utilização das ferramentas; 

5. Índia: 

a. Bangalore: Responsável por definir e suportar a ferramenta RFID após 

implementação. 

4.5 FUNCIONALIDADES DO PROJETO 

O projeto “Controle de Kanban e apontamento de produção”, mais conhecido como “Projeto 

RFID” foi a primeira implementação da tecnologia RFID em um empresa do grupo no Brasil e 

tinha como principais objetivos a redução dos esforços manual para realização de fornecimento 

de componentes, no SAP, em processos intermediários da produção, afim de mover estes 

recursos para atividades com maior agregação de valor para companhia, redução dos problemas 

com inventários e principalmente prover para a liderança, a transparência OnLIne da eficiência 

dos processos produtivos. O projeto foi considerado a primeira inciativa do Industry 4.0 na filial 

de Curitiba. 
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FIGURA 14 - ESQUEMA SIMPLES DE COMO O PROJETO ESTÁ SENDO 
FUNCIONANDO ATUALMENTE 

Fonte: Figura construída pelo autor do trabalho 

 

Cada cartão Kanban tem anexo uma tag de RFID com o numero serial RFID-SAP BBM gravado 

no sistema SAP BBM. Cada processo de produção tem três leitores de RFID, sendo um na 

entrada do processo, um no final do processo e um após o supermercado do processo. Todos os 

cartões kanban são cadastrados, rastreados e visualizados no SAP. Segue abaixo como a 

ferramenta funciona no processo atualmente, verifiquem o número na figura acima e a descrição 

do processo no texto abaixo:  

1. Quando o componente entrar no processo de manufatura, o tag de RFID do cartão 

kanban é identificada pelo leitor de RFID automaticamente. Neste primeiro momento 

um cartão kanban virtual dentro do SAP será visualizado na cor amarelo, indicando 

que ele está em processo; 

2. Quando a manufatura for finalizada e os componentes forem encaminhados para o 

supermercado (estoque) de componentes acabados, a tag de RFID do cartão Kanban é 

identificada pelo leitor de RFID automaticamente. Neste momento duas ações são 

tomadas pelo SAP, sendo a primeira a troca da cor do cartão kanban virtual para verde 

indicando que os componentes estão finalizados e disponíveis para o próximo 

processo produtivo, e a segunda ação é o apontamento dos componentes, quando o 

SAP agrega todo o valor desprendido até o momento para manufatura; 
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3. Quando o componente for retirado do supermercado, a tag de RFID do cartão Kanban 

é identificada pelo leitor de RFID automaticamente. Assim a cor do cartão kanban 

virtual é alterada para vermelho, demonstrando assim que o componente não está mais 

disponível e será necessário a manufatura para reposição. 

Os benefícios deste processo são os fornecimentos automatizados sem nenhum input manual 

no SAP, liberando assim vários recursos para outras atividades, redução com problema de 

inventário devido a esta automatização e muita transparência para os gestores da produção, 

podendo identificar o que está em processo, qual o tamanho do supermercado de produtos, lead 

time real dos produtos durante a produção e espera no supermercado e quebra de FIFO. 
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5. CAPÍTULO ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

A planilha de lições aprendidas ficou disponível durante todo o ciclo de vida do projeto, ou seja 

quinze meses para atualizações. Ela foi disponibilizada dentro da intranet da Empresa B, para 

que qualquer membro do time de projeto tivesse acesso. Um total de noventa pessoas do time, 

de qualquer uma das sete cidades envolvidas no projeto, tinham acesso a planilha para fazer 

apontamentos no momento que desejasse. Pessoas que não faziam parte do time de projeto 

poderiam fazer sugestões de algum fato importante como lições aprendidas, no entanto, 

precisava solicitar para um membro do time atualizar a planilha. Poderiam ser apontados fatos 

em português ou inglês. 

No primeiro momento foram levantados 39 fatos que foram classificados como positivos e 

negativos. Sendo 31 negativos e 8 positivos. No próximo capítulo estes números serão 

estratificados para que os problemas de comunicação, os quais são o objetivo deste trabalho, 

sejam identificados. 

5.2 COLETA DE DADOS 

Para o levantamento das lições aprendidas deste projeto, a planilha ficou liberada para 

atualizações do time de projeto, desde a mobilização de toda a equipe, ou seja, quinze meses. 

A intenção é que todas as possíveis lições aprendidas fossem inseridas na planilha no momento 

que ocorressem os fatos, sendo o fato positivo ou negativo.  

Dois documentos foram tratados como prioridade dentro deste projeto, planilha de lições 

aprendidas e análise de risco. Isso foi devido ao projeto ser o primeiro relacionado ao Industry 

4.0 em empresas do grupo no Brasil. A intenção desta priorização é o levantamento do máximo 

de riscos e lições aprendidas para futuros projetos como este que serão executados dentro das 

unidades da Empresa B, no Brasil. Tendo em vista que este tipo de projeto, com esta estrutura 

organizacional, serão a grande maioria dos projetos executados nos próximos anos.  
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Segue abaixo um resumo das lições aprendidas, negativas e positivas para o projeto: 

Resumo das lições aprendidas 

Total de lições aprendidas 39 

Lições aprendidas negativas (-) 31 

Lições aprendidas positivas (+) 8 
TABELA 2 -  TABELA DE RESUMO DAS LIÇÕES APRENDIDAS 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela acima podemos visualizar 31 apontamentos de lições aprendidas de fatos negativos, 

que ocorreram dentro do projeto. E 8 apontamentos de lições aprendidas de fatos positivos. 

Considerando quinze meses de projeto e noventa pessoas envolvidas, não parece ser um número 

muito representativos de lições aprendidas, mas serão de grande valia para futuros projetos na 

Empresa B 

Segue abaixo um resumo das lições aprendidas na planilha por área de conhecimento: 

Resumo das lições aprendidas (-) 

Total de lições aprendidas durante o projeto 31 

Comunicação 13 

Recursos humanos 11 

Escopo 4 

Tempo 2 

Qualidade 1 
TABELA 3 - TABELA DE RESUMO DAS LIÇÕES APRENDIDAS POR ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 
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Na tabela acima é possível visualizar o montante de 31 apontamentos de lições aprendidas 

negativas dentro da planilha. As áreas de conhecimento em comunicação e recursos humanos 

são as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, que receberam o maior número 

de apontamentos.  

Segue abaixo um resumo de lições aprendidas por cidade: 

Lições apontadas (-) por cidade 

Lições 31 

Curitiba 17 

Campinas 9 

Pequim 5 
TABELA 4 - TABELA DE LIÇÕES APRENDIDAS POR CIDADE 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela de lições aprendidas por apontamentos por cidades, Curitiba aparece com a maioria 

absoluta, muito provável devido a quantidade de pessoas envolvidas no projeto. O interessante 

nesta tabela são os cinco apontamentos de Pequim onde o fuso-horário foi um grande desafio 

de comunicação, isso pode evidenciar que os problemas de comunicação afetaram o 

desempenho deles também. 

Segue abaixo tabela com uma compilação dos custos estimados, considerando os fatos 

apontados dentro da planilha de lições aprendidas com a somatória por área de conhecimento.  

As lições aprendidas foram valorizadas, para facilitar o entendimento do presente trabalho, bem 

como será de grande valia para futuros projetos executados na Empresa B. Segue abaixo: 
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Custo estimado por área de Conhecimento 

Fatos registrados - Lições aprendidas (-) TBRL estimado 

Comunicação 350 
Recursos humanos 25 
Escopo 10 
Tempo 7,5 
Total 392,5 

TABELA 5 - TABELA COM CUSTOS ESTIMADOS PODE ÁREA DE CONHECIMENTO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela de custos acima, problemas apontados na planilha de lições aprendidas, na área de 

conhecimento da comunicação, outra vez nos mostram números mais relevantes que os demais 

somados. Com relação aos custos extras do projeto devido a problemas de comunicação, os 

apontamentos na área de conhecimento da comunicação, representavam 90% do total. 

Para garantir uma maior confiabilidade dos dados, bem como mais detalhes sobre os erros de 

comunicação, foi realizado uma pesquisa com 20 envolvidos questionando-os sobre os 6 

problemas de comunicação identificados na planilha de lições aprendidas do projeto. O objetivo 

da pesquisa era entender o que realmente ocorreu, do ponto de vista que quem inseriu os 

problemas na planilha, ou mesmo dos principais envolvidos no problema, dentro de cada um 

dos problemas. A pesquisa foi realizada pessoalmente com 8 pessoas que trabalham na cidade 

em Curitiba, 5 pessoas que trabalham na unidade em Campinas foram contatadas via telefone, 

as demais pessoas, que trabalham fora do Brasil foram contatadas via e-mail. Segue abaixo as 

três perguntas que fizeram parte da pesquisa: 

1. Qual é o fato por trás do problema? 
2. Qual foi a solução imediata para contornar o problema? 
3. Qual foi o impacto? 

O resultado da pesquisa foi muito interessante para o trabalho, ajudando no próximo capítulo 

da análise de dados, mas principalmente aparecerão no capítulo 5.2 onde os problemas serão 

descritos. 



50 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Após o encerramento do projeto foi realizado um workshop com o sponsor, todos os líderes do 

time, o facilitador de Campinas, alguns usuários chaves e alguns representantes do PMO que 

trabalham na unidade em Campinas para avaliar a lições aprendidas (também foi avaliado os 

riscos levantados). 

 Ocorreram mudanças de valores em todos as planilhas que foram apresentadas no capítulo 

anterior. Vários foram os fatores que motivaram a equipe a reduzir a quantidade de 

apontamentos nas planilhas, mas podemos destacar a duplicidade de informação e 

apontamentos sem histórico que comprovasse o fato. 

A duplicidade e apontamentos na planilha, ocorreu por fatos escritos em dois idiomas e também 

por não haver restrições quanto ao apontamento, assim normalmente as responsáveis não 

avaliavam as lições aprendidas já apontadas e acabavam repetindo. 

Segue abaixo as planilhas com os novos valores:  

Resumo das lições aprendidas 

Total de lições aprendidas 16 

Lições aprendidas negativas (-) 12 

Lições aprendidas positivas (+) 4 
TABELA 6 - TABELA DE RESUMO DAS LIÇÕES APRENDIDAS 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela acima demonstra, que após a reavaliação dos apontamentos de lições aprendidas, pelo 

time de projeto e mais alguns convidados com experiência. Os números caíram 

significativamente. As lições aprendidas negativas, caíram de 31 para 12 apontamentos, já as 

lições aprendidas positivas, caíram de 8 para apenas 3. 

Isso de certa forma é bom, pois é possível focar os esforços em poucos apontamentos, assim 

conseguir resultados melhores, por outro lado pode ter alguns apontamentos relevantes, terem 

sido retirados. 
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Segue abaixo um resumo das lições aprendidas na planilha por área de conhecimento: 

Resumo das lições aprendidas (-) 

Total de lições aprendidas durante o projeto 12 

Comunicação 6 

Partes interessadas 3 

Escopo 2 

Aquisição 1 
TABELA 7 - RESUMO DAS LIÇÕES APRENDIDAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela acima é possível reparar que a área de conhecimento em comunicações continua no 

topo dos apontamentos, no entanto, o número reduziu de 13 para 6 apontamentos. Também é 

possível observar que houveram movimentações de apontamentos dentro das áreas de 

conhecimento, assim as áreas de recursos humanos, tempo e qualidade não mais aparecem na 

tabela, e partes interessadas, e aquisição entraram. Isso se deve a categorização equivocada dos 

problemas durante o apontamento. 

Segue abaixo um resumo de lições aprendidas por cidade: 

Lições aprendidas (-) por cidade 

Lições 12 

Curitiba 8 

Campinas 3 

Stuttgard 1 

Homburg 1 
TABELA 8 - LIÇÕES APRENDIDAS POR CIDADE 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 
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Na tabela acima observamos que os apontamentos provenientes de membros do projeto em 

Curitiba caíram de 17 para 8 apontamentos, mesmo assim continua no topo das cidades. Outro 

ponto interessante é que a cidade de Pequim não mais aparece na tabela e apareceram Stuttgard 

e Homburg. Este fato se deu devido a avalição dos especialistas que concluíram que todos os 

apontamentos de membros do time em Pequim já aviam sidos realizados por membros em 

outras cidades e novos apontamentos foram enviados para o time de projeto.  

Segue abaixo tabela com uma compilação dos custos estimados, considerando os fatos 

apontados dentro da planilha de lições aprendidas com a somatória por área de conhecimento. 

Segue abaixo: 

Custo estimado por área de Conhecimento 
Fatos registrados - Lições aprendidas (-) TBRL estimado 

Comunicação 300 

Aquisições 12 

Tempo 7,5 

Total 319,5 
TABELA 9 - CUSTOS ESTIMADOS PODE ÁREA DE CONHECIMENTO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela acima observamos que apesar das lições aprendidas terem reduzidas em praticamente 

2/3, os custos tiveram uma redução bem menor, menos de 19% no total. Quando comparamos 

apenas a redução com a área de conhecimento da comunicação obtemos apenas 15% de 

redução. 

Segue abaixo a tabela com os impactos nos custos do projeto, com os problemas apontados na 

planilha de lições aprendidas: 
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Resumo dos impactos no Projeto 
Descrição R$ % 

Custos inicial do projeto  R$    1.000.000,00  100% 

Custos c/ problemas na área de 
Comunicação 

 R$       300.000,00  30% 

Custos c/ problemas das demais áreas  R$         19.500,00  2% 

Custo real do projeto  R$    1.319.500,00  132% 
TABELA 10 - CUSTOS ESTIMADOS PODE ÁREA DE CONHECIMENTO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

Na tabela acima, podemos observar que os problemas apontados na planilha de lições 

aprendidas, geraram um aumento de 32% nos custos inicialmente planejado para o projeto. 

Os custos gerados com os apontamentos na área de conhecimento da comunicação, representam 

sozinhos, 30% de aumento nos custos inicialmente planejados no projeto. 

Assim é possível afirmar que seis problemas na área de conhecimento da comunicação do 

projeto “Controle de kanban e apontamento de produção, via RFID”, representaram 90% dos 

custos extras e um aumento de 30% no custo total do projeto.  

Segue abaixo lista com os seis problemas com comunicação, identificados dentro do projeto, 

na planilha de lições aprendidas: 

Os seis problemas com a comunicação 
Várias nacionalidades e o idioma oficial da empresa é o inglês 
Falta de alinhamento e diferentes interesses dentro do projeto 
Falta de comunicação e mudança das premissas de viabilidade no meio do 
projeto 
Problemas de comunicação devido ao fuso horário 

Plano de comunicação ineficiente para este projeto 

Comunicação em outro idioma, data em inglês 
TABELA 11 - OS SEIS PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 
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Não foi autorizado a exposição da planilha oficial do projeto, assim foi criado uma cópia da 

planilha original, alterando cores e layout, bem como o logo e o nome da empresa foram 

removidos. Segue a cópia da planilha oficial de lições aprendidas do projeto (apenas os 

problemas de comunicação foram apresentados nesta versão da planilha de lições aprendidas): 

 

TABELA 12 - CÓPIA DA PLANILHA DE LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 
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5.4 DETALHAMENTO DOS PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

IDENTIFICADOS DURANTE O PROJETO 

A seguir uma breve descrição de cada um dos seis problemas na área de conhecimento do 

gerenciamento das comunicações em projeto, os quais foram apontados dentro da planilha de 

lições aprendidas do projeto “Controle de kanban e apontamento de produção, via RFID” e 

detalhados por pessoas que identificaram os problemas ou estavam envolvidos neles, através 

de uma pesquisa realizada para construção deste trabalho. 

O primeiro problema apontado foi referente as “várias nacionalidades e o idioma oficial da 

empresa é o inglês”. A dificuldade em comunicação em um idioma estrangeiro, foi o problema 

mais significativo na questão de custos extras dentro de todo o projeto. O time de projeto foi 

formado por cinco diferentes nacionalidades, e em nenhum dos casos o inglês é o idioma oficial 

do país.  

Os primeiros custos relacionados a este problema foram com aumento na fase de estudo do 

projeto. Quando estavam no Brasil nove estrangeiros para um workshop de conceituação do 

projeto, planejado inicialmente para duas semanas, no entanto, cinco destes estrangeiros 

ficaram por quatro semanas. O motivo deste aumento na permanência deles no Brasil foi uma 

difícil fase de conceituação, onde o idioma por várias vezes atrapalhou o bom andamento do 

workshop (neste caso, os usuários finais da ferramenta não falavam inglês). Outro ponto foi a 

dificuldade em explicar algumas ferramentas governamentais, como RECOF, SPED/SATI e 

Bloco K em outro idioma. 

Após a documentação finalizada o workon para aprovação da verba foi enviado para aprovação 

da Matriz na Alemanha, onde houve uma outra dificuldade em interpretação dos documentos. 

Assim, foi necessário mais uma viagem de dois especialistas alemães para Curitiba para 

entender todo o conteúdo do projeto que já havia sido discutido durante a fase de conceituação. 

Aqui novamente custos foram agregados com viagens e custos foram agregados com atrasos no 

cronograma, que logo no inicio teve que ser revisado e um novo custo assumido. 

O problema foi minimizado com a alocação de dois especialistas brasileiro com fluência no 

idioma alemão. 

O valor estimado para este problema foi de R$120.000,00 e um atraso de aproximadamente 

vinte e cinco dias. 



56 

 

Com base na bibliografia inicial deste trabalho, é possível afirmar que o problema ocorreu 

devido a falha no processo de planejar o gerenciamento das comunicações. Pois o idioma foi 

identificado como um ponto relevante, mas nenhuma estratégia foi adotada para minimizar os 

problemas. 

Com relação aos impactos no tempo do projeto, o segundo problema identificado foi o mais 

relevante. A “falta de alinhamento e diferentes interesses dentro do projeto”, ocasionaram uma 

parada total do projeto por trinta dias. O principal motivo que levou este problema a parar o 

projeto, foram questões políticas internas. O problema de comunicação em questão, foi a falta 

de informação da direção de Campinas sobre os motivos e quem teria definido o gerente de 

projetos. Considerando que a unidade de Campinas entrou após esta decisão, a falta de 

comunicação entre as duas direções (Curitiba “sponsor” do projeto e Campinas) também foi 

responsável por esta parada no projeto. 

O problema foi resolvido quando a matriz na Alemanha reuniu os diretores e alinhou a 

informação. 

Devido a decisão em parar o projeto tenha sido da mais alta direção do grupo no Brasil, nenhum 

custo foi agregado ao projeto após o retorno, ficando apenas com o impacto no tempo do 

projeto. 

No segundo problema também podemos perceber uma falha no processo de planejar o 

gerenciamento das comunicações, pois com a entrada da unidade de Campinas o plano de 

comunicação deveria ter sido revisado e todas as novas partes interessadas deveriam estar no 

plano para distribuição da informação correta. 

O terceiro problema mais relevante para o projeto foi a falta de comunicação e mudança das 

premissas de viabilidade no meio do projeto. Quando o projeto foi aprovado com o cálculo de 

retorno considerando a redução de vinte e seis postos de trabalho na produção, o sponsor, o 

qual era o diretor da unidade, se responsabilizou por dar o destino as pessoas que seriam 

retiradas da produção para que os ganhos fossem atingidos. Assim o projeto não deveria tornar 

público os ganhos ou mesmo planejar qualquer movimentação interna com as pessoas. O 

problema aconteceu quando houve a mudança de diretores, logo do sponsor também, e não 

houve alinhamento desta informação entre os diretores. O problema se agravou, pois, o novo 

diretor mandou parar o projeto até que alguém indicasse o destino correto para todas as pessoas, 

no momento em que o gerente de projeto estava na Alemanha. Assim se passaram mais quinze 
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dias de projeto andando lentamente até o retorno do gerente e alinhamento com o antigo 

sponsor.   

O aumento no custo desta vez foi estimado em R$ 60.000,00 e atraso de 15 dias. O alto valor 

foi com os custos de postergação da mobilização da mão de obra e remarcação das passagens 

dos especialistas alemães que viriam para o Brasil participar dos testes integrados. 

Este problema teve uma falha maior no processo de gerenciar as comunicações, visto que houve 

uma troca de sponsor, o plano não foi revisado e uma informação muito relevante não foi 

distribuída para a nova parte interessada do projeto. 

No quarto problema, “problemas de comunicação devido ao fuso horário”, houveram alguns 

desencontros durante todo o projeto, esses problemas se deram devido ao projeto estar sendo 

executado no Brasil com fuso-horário diferente dos analistas de SAP que estavam na Alemanha, 

os quais também estava em fuso-horário diferente dos analistas de alguns softwares satélites, 

na China assim, alguns problemas demoravam muito tempo para serem identificados e 

resolvidos. Com a evidência destes problemas, foi planejado uma equipe na China para suportar 

o projeto em tempo integral, principalmente para garantir o suporte durante os testes integrados. 

Isso custou R$ 55.000,00 não planejado no projeto, sem prejuízos com o tempo. A falha 

apontada na planilha de lições aprendidas foi a falta do planejamento desta comunicação, 

considerando o fuso horário de três países diferentes, já que o risco era conhecido e a ação era 

criar um canal eficaz para comunicação.  

Uma falha individual também teve impacto relevante neste processo. Quando o chefe de 

departamento na China não informou ao gerente de projeto que um recurso tinha deixado a 

empresa e iniciou o treinamento de outro recurso. Isso teve um impacto negativo durante os 

testes, mesmo com um turno a mais.  

Como já mencionado acima o problema aqui foi no planejar o gerenciamento das 

comunicações, entendendo que esse canal deveria constar na estratégia de comunicação do 

plano. 

A causa raiz dos outros problemas, o problema “plano de comunicação ineficiente para este 

projeto”, foi constatado durante todo o projeto, no entanto a importância de fazer um plano bem 

robusto, gerenciar e controlar a comunicação em nenhum momento foi levando em 

consideração, ou ao menos identificado como um grande risco ao projeto. Conforme já foi visto 

até o momento, o projeto foi complexo no sentido de localizações, culturas, idioma e fuso 
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horário, mas infelizmente pouco foi feito no plano de comunicação do projeto para facilitar e 

garantir uma comunicação eficaz e eficiente. Este problema não foi resolvido durante o projeto. 

Neste quinto problema é evidente a falha no processo de planejar o gerenciamento das 

comunicações.  Os impactos nos custos e tempo foram mencionados nos demais problemas. 

O sexto problema foi relacionado ao idioma novamente, a “comunicação em outro idioma, data 

em inglês”, foi o mais simples de todos, mas custou ao projeto R$ 65.000,00 de custos extras e 

20 dias de atraso na entrada do projeto. O problema foi uma leitura equivocada da data, todos 

os documentos de aquisição estavam em inglês e a data para implementação do projeto era 

08/10 (em inglês 10 de agosto), mas a interpretação do mestre de obras, responsável por 

implementar a infraestrutura de rede, entendeu 08 de outubro. Assim o planejamento da obra 

foi tardio e afetou diretamente o custo e tempo do projeto,  

Abaixo tabela com os impactos em custos e tempo de cada um dos problemas identificados: 

Os seis problemas com a comunicação 

Problema 
Impacto em 

reais 
Impacto 

Dias 
Várias nacionalidades e o idioma oficial da empresa é 
o inglês 

 R$   120.000,00  25 

Falta de alinhamento e diferentes interesses dentro do 
projeto 

 R$                 -    30 

Falta de comunicação e mudança das premissas de 
viabilidade no meio do projeto 

 R$     60.000,00  15 

Problemas de comunicação devido ao fuso horário  R$     55.000,00  - 

Plano de comunicação ineficiente para este projeto  -  - 

Comunicação em outro idioma, data em inglês  R$     65.000,00  20 

Total dos custos extras  R$   300.000,00  90 
TABELA 13 - IMPACTOS EM CUSTO E TEMPO DE CADA PROBLEMA DE 

COMUNICAÇÃO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 
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A tabela acima demonstra de forma bem visual e consolidada os impactos em custos e tempo 

de cada um dos problemas identificados dentro do projeto “Controle de kanban e apontamento 

de produção, via RFID”. 
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6. PROPOSTA DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO EFICIENTE 

Como visto no capítulo anterior, a falta de um bom plano de comunicação foi o grande 

responsável por quase todos os seis problemas de comunicação que foram identificados dentro 

do projeto. Sendo assim, o objetivo deste capítulo é propor um novo modelo de plano de 

comunicação, com base em boas práticas descritas no Guia PMBOK.  

Segue abaixo uma lista com quatorze informações, que um plano de comunicação deve conter, 

segundo descrito no livro Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: 

 Requisitos de comunicações das partes interessadas;  
 Informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, 

conteúdo e nível de detalhes; 
 Motivo da distribuição daquelas informações; 
 Intervalo de tempo e frequência para a distribuição das 

informações necessárias e recebimento da confirmação ou 
resposta, se aplicável; 

 Pessoa responsável por comunicar as informações; 
 Pessoa responsável por autorizar a liberação das informações 

confidenciais; 
 Pessoa ou grupo que receberão as informações; 
 Métodos ou tecnologias usadas para transmitir as informações, 

como memorandos, e-mail e/ou comunicados de imprensa; 
  Recursos alocados para as atividades de comunicação, incluindo 

tempo e orçamento; 
 Processo de encaminhamento, identificando os prazos e a cadeia 

gerencial (nomes) para o encaminhamento de questões que não 
podem ser solucionadas nos níveis de pessoal mais baixo; 

 Método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das 
comunicações com o progresso e o desenvolvimento do projeto; 

 Glossário de terminologia comum; 
 Fluxogramas do fluxo de informações no projeto, fluxos de trabalho 

com a sequência de autorização possível, lista de relatórios, planos 
de reuniões, etc.; e 

 Restrições de comunicação, normalmente derivadas de leis ou 
regulamentos específicos, tecnologias, e políticas organizacionais, 
etc. (PMI, 2013, pag. 296). 

Com base nas informações acima, um novo modelo de plano de comunicação foi desenvolvido 

e três documentos para tornar este plano de comunicação robusto, foram criados. Com o 

objetivo de evitar que os problemas identificados e analisados neste trabalho, voltem a ocorrer 

em futuros projetos da Empresa B, segue abaixo cada documento com uma breve descrição: 
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TABELA 14 - MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

O objetivo da matriz de comunicação é garantir com que todas as partes interessadas sejam 

avaliadas, idiomas, locais de trabalho e fuso horários sejam considerados dentro da estratégia 

de comunicação e principalmente, garantir que todas as partes interessadas irão receber a 

informação correta, no momento correto e na qualidade esperada por elas.  

Abaixo um modelo de plano para manter a matriz de comunicação sempre atualizada:  
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TABELA 15 - PLANO DE ATUALIZAÇÕES PARA MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

O plano de atualizações da matriz de comunicação tem como objetivo, garantir a constante 

identificação de novas partes interessadas, bem como, o planejamento para que eles recebem a 

informação certa, no momento correto com a qualidade desejada.   

Abaixo, segue o plano de reuniões e atualizações que fazem parte do plano de gerenciamento 

das comunicações: 

 

TABELA 16 - PLANO DE GERENCIAMENTO DAS REUNIÕES E ATUALIZAÇÕES 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

O que fazer? Responsável Quando? Suporte
Matriz das Partes 
Interssadas

Plano de projeto

Reuniões de rotina

Reuniões de status

Reuniões de riscos

Opiniões 
especializadas

Após rotinas 
com sponsor 
e padrinhos

Qualquer 
identificação 
de uma nova 

Parte 
interessada

Entradas Saída Clientes
Atividades

Plano de atualizações para Matriz de comunicação
G

er
en

te
 d

o 
pr

oj
et

o

Definir o que 
deverá ser 

comunicado

G
er

en
te

 d
o 

Pr
oj

et
o Time de 

projeto

Sponsor

M
at

riz
 d

e 
Co

m
ni

ca
çã

o 
at

ua
liz

ad
a

Pa
rt

es
 in

te
re

ss
ad

as

Quem 
atualiza?

Reuniões: Objetivo: Frequência: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Reunião de rotina com o time de projeto
Acompanhamento das 
atividades

Quinzenal

Reunião de rotina dos Riscos Acompanhar riscos Quinzenal

Reunião de rotina com o sponsor e padrinhos
Feedback do projeto e 
solicitação de ajuda

Mensal

Reuniões de QG (quality gate) Evolução do projeto
Conf. Plano do 
projeto

Atualizações: Objetivo:

Atualizar Bxxxx Connect Status do projeto Mensal

Atualizar plano de riscos Status dos riscos Quinzenal

Atualizar plano de comunicação Garantir comunicação
Após reuniões de 
QG

Solicitações de mudança Melhoria no projeto
Durante as 
reuniões de QG

Reuniões e Atualizações Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
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O plano de gerenciamento das comunicações das reuniões e atualizações tem o objetivo de 

demonstrar quando serão realizadas as comunicações através de reuniões, com time de projeto, 

sponsor ou padrinhos, para deixar transparente a todos os interessados sobre quando as 

comunicações via reuniões ou atualizações serão realizadas.  

O plano de comunicação acima, contendo os três documentos se mostra mais completo e 

orientado a projetos com complexidade de idiomas, localizações e fuso horários, quando 

comparamos ao plano de comunicação atual da Empresa B (vide paragrafo abaixo). Também 

foi utilizado grande parte das informações e sistemáticas consideradas importantes dentro do 

Guia PMBOK 5º EDIÇÃO, conforme apresentado no início deste capítulo.  

Abaixo segue um exemplo do plano de comunicação que existe na empresa. Não foi liberado a 

exposição do plano original, então foi realizado uma cópia, onde cores e layout foram alterados 

e logo e nome da empresa foram retirados: 

 

TABELA 17 - EXEMPLO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO ATUAL DA EMPRESA 

Fonte: Tabela construída pelo autor do trabalho 

 

 

Partes 
interessadas

Nível de influência 
no projeto

Nível de 
interesse

Prioridade no 
controle

Objetivo da 
informação

Canal de 
comunicação

Frequência da 
comunicação

Status

Especialista Global Alto Alto 1
Alinhamento de 

conceito
Telefone, e-mail e 

skype
Diária durante a fase de  
conceituação e testes

Ok

Plano de Comunicação
Avaliação dos Stakeholders A comunicação

EMPRESA
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7. CONCLUSÕES 

Para criar uma visão geral da importância da comunicação no gerenciamento de projetos, a fim 

de facilitar o entendimento dos problemas levantado no projeto “Controle de kanban e 

apontamento de produção, via RFID”, foram abordados inicialmente, temas relevantes para 

entendimento geral de gerenciamento de projetos, gerenciamento das partes interessadas, 

comunicação e gerenciamento da comunicação. Iniciado com uma rápida abordagem dentro de 

“Gerenciamento de Projetos”, onde foi demonstrado a importância da gestão de projetos dentro 

da visão estratégica das empresas, quais são as dez áreas de conhecimentos dentro do 

gerenciamento de projeto, segundo o Guia PMBOK, e a importância do conhecimento do 

gerente de projeto em aplicar as ferramentas certas nos projetos certo. Como não é possível 

falar em comunicação sem citar a importância do “Gerenciamento das Partes Interessadas” 

(Stakeholders), no segundo momento, foi abordado sua importância para garantir o sucesso do 

projeto, bem como, os quatro passos para o gerenciamento das partes interessadas; identificar, 

planejar, gerenciar o engajamento e controlar o engajamento das partes interessadas. O processo 

de comunicação, foi abordado em sua forma mais básica, com emissor, canal de comunicação 

e receptor, também foi descrito qual a importância de conhecer e saber utilizar o canal de 

comunicação certo e algumas atitudes que faz toda diferença positiva em um processo de 

comunicação, como; tom de voz certo para o tema certo. Considerando o gerenciamento da 

comunicação como o tema mais relevante para entendimentos dos problemas do projeto em 

questão, além das citações e considerações básica, foram considerados neste tópico algumas 

pesquisas realizadas no site www.pmsurvey.org, que em forma resumida, demonstra que no 

Brasil as ferramentas de comunicação, bem como, o entendimento da sua importância pelo 

gerentes de projeto veio perdendo forças nos últimos anos, em contrapartida os problemas de 

comunicação em projetos vem aumentando, fazendo com que a habilidade de se comunicar em 

um gerente de projeto está sendo cada vez mais valorizada.  

Durante a pesquisa de campo, o universo de amostra foi delimitado com o tempo de exposição 

da planilha de lições aprendidas e quantidade de pessoas que poderiam atualizar a planilha, bem 

como a quantidade de problemas identificados. Uma pesquisa para melhorar a qualidade das 

informações no projeto também foi apresentada, com as perguntas, quantidade de pessoas que 

participaram e objetivos. Para avaliação dos problemas uma serie de tabelas foram criadas, afim 

de tornar visual a estratificação dos problemas identificados dentro da planilha de lições 

aprendidas do projeto.  
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O objetivo desta pesquisa que foi responder ao problema, “quais foram os problemas de 

comunicação, identificados dentro da gestão do projeto “Controle de kanban e apontamento de 

produção, via RFID”? ”, podemos concluir que tivemos seis problemas no processo de 

comunicação que foram identificados e apontados dentro da planilha de lições aprendidas do 

projeto, por membros do time. Segue lista abaixo: 

- Várias nacionalidades e o idioma oficial da empresa é o inglês; 

- Falta de alinhamento e diferentes interesses dentro do projeto; 

- Falta de comunicação e mudança das premissas de viabilidade no meio do projeto; 

- Problemas de comunicação devido ao fuso horário; 

- Plano de comunicação ineficiente para este projeto; 

- Comunicação em outro idioma, data em inglês. 

Em todos os seis problemas identificados na planilha de lições aprendidas, foi possível 

encontrar falhas nos três processos de gerenciamento da comunicação: 

- Planejar o gerenciamento das comunicações; 

- Gerenciar as comunicações; 

- Controlar as comunicações. 

No processo de planejar o gerenciamento de projetos, que é o primeiro deles, resumidamente 

apresentado neste trabalho na FIGURA - 2, pag.23, foi possível observar alguns problemas, 

quanto ao registro das partes interessadas. Um exemplo importante, foi a criação do plano das 

partes interessadas durante o desenvolvimento do projeto, quando o gerente do projeto 

considerou apenas os envolvidos no projeto que trabalhavam na empresa em Curitiba (usuários 

da ferramenta e time de projeto) e com base neste levantamento incorreto foi criado a primeira 

e única versão do plano de gerenciamento da comunicação. Outro fato foi a entrada da filial 

localizada em Campinas no projeto, trazendo novas partes interessadas ao projeto e sem 

atualização do plano de gerenciamento da comunicação. Como resultado final deste processo, 

as boas práticas indicam um plano de gerenciamento das comunicações robusto e que possibilite 

o gerenciamento e controle da distribuição das comunicações pertinentes, entretanto, foi 

utilizado um plano fraco e insuficiente para as necessidades de comunicação que a 

complexidade deste projeto precisava.  
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Os processos de gerenciar as comunicações, representado neste trabalho na FIGURA - 3, pag. 

25 e controlar as comunicações, representado neste trabalho na FIGURA - 4, pag. 27, foram 

totalmente prejudicados devido à falta de um plano de projeto adequado e muito limitado das 

partes interessadas de Curitiba. 

Com base nas revisões bibliográficas que demonstraram a importância do gerenciamento das 

comunicações, do estudo de campo que apresentou uma descrição detalhada de cada um dos 

problemas e uma breve apresentação do projeto, é possível afirmar que os problemas indicados 

na planilha de lições aprendidas são, na verdade, consequências dos problemas de 

gerenciamento das comunicações do projeto, sendo mais específico os problemas foram 

gerados por falta de um bom planejamento do gerenciamento das comunicações. 

Devido a esta conclusão, o presente trabalho é finalizado com um plano de gerenciamento das 

comunicações, tendo como referência o guia PMBOK, 5º EDIÇÃO onde primeiramente uma 

matriz de comunicação foi desenvolvida com objetivo de contemplar todos os problemas 

identificados no projeto, pontos importantes a serem considerados para desenvolvimento de 

uma estratégia também foram considerados. Para garantir que a comunicação seja efetiva 

durante todo o projeto, um plano para atualizações da matriz foi desenvolvido considerando um 

fluxo de atualizações iniciando pelo plano das partes interessadas e finalizando com a 

atualização da matriz de comunicação. Por fim, um plano de reuniões e atualizações foi 

apresentado para deixar de forma visual a todos envolvidos no projeto, quando as reuniões irão 

acontecer e quando os controles serão atualizados. Os três documentos foram desenvolvidos, 

objetivando um ganho de qualidade no processo de comunicação dos próximos projetos a serem 

executados na empresa, considerando principalmente as variáveis de custo e tempo. 

Com relação aos possíveis desdobramentos para estudo futuros, abre a oportunidade de um 

estudo mais aprofundado na área de conhecimento das partes interessadas, bem como a 

importância dela para a área do gerenciamento da comunicação. 
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GLOSSÁRIO 

 

ERP  Enterprise Resource Planning (Planejamento de recursos empresariais). É um 

software que integra todos os processos de uma empresa. 

FIFO  First In First Out (primeiro que entra, primeiro que sai). É um conceito de 

consumo do primeiro produto que entra, será o primeiro produto a sair. 

PMBOK  Project Management Body of Knowledge. É uma coletânea de melhores 

práticas. 

PMI  Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos). 

RECOF  Regime de entreposto industrial sob controle aduaneiro informatizado. 

Sistema que permite o cliente importar matéria prima, transformar em território nacional e 

exportar o produto acabado, isentando todos os impostos de importação da matéria prima. 

RFID  Radio-Frequency IDentification (identificação por rádio frequência.). 

Identificação automática por sinais de rádio frequência. 

SAP  System applications and Products in Data Processing (Sistema, aplicativos e 

Produtos para Processamento de dados).  

Apontamento de Produção  Após um produto ser finalizado fisicamente, ele precisar 

informar o sistema de que o produto está pronto. Para isso é realizado o apontamento de 

produção. 

Bloco K  É o novo bloco do governo federal, o qual obriga as empresas a prestar 

contas de todas as movimentações de insumos no estoque e na produção. 

Cross talk  Um software para fazer a comunicação entre o hardware de RFID e o 

SAP. 

Industry 4.0  É uma nova filosofia de produzir, que por muitos já está sendo 

considerada a quarta revolução industrial. Também conhecida como “Connect”, ela visa a 

conexão total da empresa, para tomadas de decisões precisas, em qualquer lugar e no momento 

necessário. 
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Lessons learned  Lições aprendidas. Uma planilha onde os problemas dos projetos 

são apontados para criar um histórico e possibilitar que outras pessoas possam enxergarem os 

problemas e se precaver. 

Kanban  Sistemática de produção visando baixo inventário e esforço de pessoas 

para planejamento da produção. O cartão que é o centro desta sistemática, também é conhecido 

como Kanban ou cartão kanban. 

Middleware  Faz a comunicação entre o hardware e o software. 

Rollout  Termo utilizado para implementar uma ferramenta de sistema já existente 

em outros servidos. 

Sponsor  Patrocinador do projeto. 

Supply Chain  Cadeia de suprimento. Sistema de produção enxuto com base na produção 

Toyota. Tem como objetivo atender toda a cadeia de suprimento, afim de reduzir custo e ganhar 

velocidade. 

Workshop  Reunião com várias pessoas com competências diferentes. 

 


