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Resumo 

 

O amplo universo do mundo dos negócios é cada vez mais crescente e competitivo, exigindo 

que os alicerces das organizações multinacionais sejam cada vez robustos e profundo sobre 

quais são as melhores formas de gerenciar suas equipes ao redor do mundo. A área de 

gerenciamento de comunicação em projetos é responsável pelos principais feitos em todos os 

setores, sendo o realizador de transformações de dados de informação em oportunidades de 

grande valor, e, juntamente o advento com o setor tecnologia vêm contemporaneamente sendo 

utilizada para atender todos os anseios, necessidades de alinhamento e pretensões dos projetos 

internacional. E também, este trabalho traz em detalhes sucintos algumas visões sobre as 

definições de equipe de tecnologia da informação, sobre como se estrutura um ambiente de 

operação distribuído ao redor do planeta, e também quais são as barreiras de comunicações 

presentes e quais são os atributos que agregam valores.  A análise está essencialmente 

fundamentada na literatura, que vem de encontro com as vivências adquiridas do pesquisador, 

fundamentando-se em quadro grandes grupos de fatores: contextualização do ambiente de um 

escritório de desenvolvimento de sistemas de uma multinacional, gerenciamento da 

comunicação internacional, dificuldades de enfrentar as barreiras de comunicação e os desafios 

de melhorar os atributos e as condutas fundamentais. A conclusão define estes cenários, reitera 

a importância da comunicação em projetos e ilustra os resultados positivos que dele se pode 

esperar. 
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Abstract 

The broad universe of the business world is growing and competitive, demanding that the 

foundations of multinational organizations are increasingly robust and profound about what are 

the best ways to manage their teams around the world. Communication management area 

project is responsible for major achievements in all sectors, with the accomplishment of 

information of data transformations in high-value opportunities, and together the advent with 

the technology have simultaneously been used to meet all longings, alignment needs and 

aspirations of international projects. And also, this document presents in detail brief some views 

on the definitions of information technology team, on how to structure an operating 

environment distributed around the world, and also what are the communication barriers present 

and what are the attributes that add value. The analysis is essentially based on the literature with 

the experiences acquired from the researcher, basing on four large groups of factors: 

environmental context of a multinational systems development office, management of 

international communication difficulties facing communication barriers and challenges to 

improve the attributes and fundamental behavior. The conclusion reiterates the importance of 

communication in projects and illustrates the positive results it can be expected. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o massivo avanço da tecnologia nos tempos atuais, a distribuição de empresas 

multinacionais ao redor do mundo requisita de forma necessária a organização sistêmica do 

gerenciamento de comunicação e o relacionamento das expectativas dos principais 

stakeholders, inserindo-os no ambiente corporativo moderno de desenvolvimento de um 

mesmo sistemas de informação feito em diversos países.  

Exclusivamente visando tratar das relações existentes dentro do projeto, os desafios do dia-

a-dia, as metodologias mais utilizadas e eficazes do mercado atual e as superações a serem 

encontradas por um gerente de projetos são praticamente requisitos básicos de sobrevivência 

no ramo, sendo assim, um dos principais cenários é como seria possível gerenciar um projeto 

com tamanhas adversidades com eficácia. 

Com o objetivo de mapear os horizontes existentes e quais são os atributos mais influentes 

de comunicação do projeto, fazer uma boa elaboração das medidas de contenções e 

contingências do ambiente de trabalho, juntamente com a buscar por uma padronização dos 

comportamentos do time, criar um meio de viabilizar um repositório geral do projeto (de 

documentos, lições aprendidas, entre outros), e principalmente com a definição legal dos papéis 

e funções atribuídas de todos os interessados do time e com o uso meios de comunicação através 

de tecnologia disponível.  

Indo de encontro com KATSIOLOUDES explica em seu livro “International Business. A 

Global Perspective” de 2007, tudo o que acontecer em um projeto internacional de magnitude 

global ficará a cargo do gerente de projetos em definir quais são os meios para que o 

gerenciamento de comunicação do projeto se torna viável durante o projeto, porém é um desafio 

diário com diversas variáveis que exige a capacidade do gerente de projetos de resolver os 

conflitos e situações que irão surgindo durante a execução das atividades de toda a sua equipe. 

Nas atividades do cotidiano serão visíveis e pertinentes as principais circunstancias do 

gerenciamento de comunicação, atividades envolvidas para gerenciar de uma equipe de 

desenvolvimento de aplicação (software) robusta em sistema de tarefas em ciclos, onde cada 

membro da equipe participa com as suas entregas de atividades em um pacote de atividades 

programada com o cliente a cada período de tempo dentro do cronograma. Estes conceitos e 

soluções apresentados não se contêm apenas para um único tipo de metodologia de trabalho 
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mais utilizado no mercado de trabalho, mas como melhores práticas diante de um cenário 

adverso que possa acontecer mediante as referências analisadas. 

Para isso, é preciso ter noção de que nos atualmente com a comunicação sendo cada vez 

mais difundida com a facilidade da videoconferência, sistema VoIP de ligações e 

melhoramentos de automatização de caixas de correspondência eletrônica (e-mail), por fins de 

ganhos de produtividade e lucratividade se faz necessário que sejam montadas diferentes 

equipes ao redor do mundo, com diversidade em seus costumes, hábitos e língua nativa. Todas 

essas diferenças precisão estar em sintonia com um mesmo denominador comum aceitável para 

que haja organização e competência suficiente para suprir as necessidades que um software 

com alto grau de complexidade exige e ter a confiança de que em um ciclo abrangente de 

operacionalidade (24 horas nos 7 dias da semana) tudo estará funcionando normalmente, 

performatizando ganhos para todos os setores envolvidos e satisfazendo as necessidades da 

equipe com boas práticas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Definições: Cenário atual, equipe e metodologias 

“Concentrar o foco do gerenciamento das comunicações do projeto no planejamento das necessidades de 

comunicação do projeto, na coleta, armazenamento e disseminação das informações do projeto, e no 

monitoramento das comunicações do projeto em geral a fim de assegurar sua eficiência. ” 

 

(PMI, PMBok 5ª Ed, 2013, p.469) 

 

2.1.1 Perspectiva atual de empresas de tecnologia 

Existem muitos desafios em um desenvolvimento de sistema, sendo a comunicação e as 

relações entre os stakeholders os fatores mais determinantes do sucesso ou fracasso de um 

projeto, onde é preciso entender, documentar, informar e coordenar quaisquer possíveis e 

rotineiros eventos do cenário da fase atual de um projeto para estar integrando de forma 

orgânica todos os membros de uma equipe, correspondendo assim as exigências dos clientes, 

gerentes, líderes internos e externos para consolidar a entrega de uma solução eficiente, sucinta 

e dentro do acordado.  

No atual momento de facilidade de interatividade, um artifício de ganho de 

produtividade e rentabilidade está sendo muito utilizado chamado off-Shore, onde as sedes 

mundiais de grandes corporações instalam subsidiárias em diversos países ao redor do mundo 

em fuso horários diferentes para melhorar a disponibilização de serviços, distribuir atividades 

complementares não concorrentes entre si, aumentar a mantenabilidade e manutenção de um 

sistema.  

Essa divisão cria novos stakeholders a serem exclusivamente tratados de forma única de 

prestação de contas, pois sempre haverá um provedor requisitos, dono do produto, e quem 

realmente vai executar a atividade. Sendo assim, muitas vezes o usuário final não tem nem 

conhecimento de qual é a real origem de seu produto, nesse caso o sistema, foi produzido. Entre 

outros ganhos indiretos estão relacionados são a difusão da cultura da empresa, execução das 

melhores práticas, incentivo ao enfrentamento de desafios, confiança em trabalho de equipe, 

aprimoramento da comunicação, melhor fluência em língua estrangeira e até a oportunidade de 

conhecimento de novas culturas. 

Pensando no modo de operação de um projeto, através da comunicação várias outras 

atividades sofrerão alterações de forma natural e holística, pois tudo em um projeto acontece 
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através da troca de informação ponta-a-ponta entre seus interessados. As mudanças surgirão e 

ficarão mais evidentes nas partes importantes do projeto como a estimativa de tempo de uma 

tarefa a ser executada até o custo do projeto, sempre gerando atualizações no cronograma 

consequentemente. 

Dentro da teoria geral de sistemas, é descrito que um sistema pode ser descrito como um 

aglomerado de entidades e objetos que se relacionam entre si em prol de um todo. Existem duas 

formas distintas mais comuns de sistema, sendo eles:  

• Aberto: Relaciona-se com os mais diversos meios e ocasionando iterações 

externas e internas, aumentando sua capacidade de interferências externas 

aplicar-se aos interesses internos do sistema. 

• Fechado: Seu universo se restringe em seu interior, causando reações em seu 

interior e não se relacionando com o meio externo. 

Nessa teoria, toda a sociedade é um sistema equilibrando entre ambos, cada elemento se 

comporta e contribui de forma regrada que haja o funcionamento desta, sendo mantida graças 

ao consenso de todos os membros envolvidos em seus determinados sensos de valores comuns, 

ajudando a perceber as formas de comportamentos e melhorando as noções de perspectivas para 

melhor atender os fatores que podem a vir pertencer ao sistema que o projeto venha a 

desenvolver. 

Por isso, segundo Hanashiro em seu livro “estão do Fator Humano: uma visão baseada em 

stakeholders” de 2007, as boas práticas vão além do simples desenrolar das tarefas, mas também 

com o planejamento estratégico do gerenciamento de comunicação, determinando as 

necessidades das informações dos stakeholders, mostrando quem necessita e quem proverá essa 

resposta, assim como definir os procedimentos e tecnologias de comunicação a serem adotadas 

pelo projeto. Essas condutas se baseiam em: 

• Como gerenciar a comunicação: Responsável por coletar e disponibilizar todas 

as informações do projeto para os stakeholders para as realizações das tarefas 

previstas conforme as atividades destinadas aos mesmo. 

• Como controlar a comunicação: Processo de controle de atividades pertinentes 

para cada stakeholder para que haja o registro de ações de comportamento, 

alinhamento e correções a serem seguidos pelo plano estratégico de 

comunicação. Esse processo exige muita proatividade do gerente de projetos. 
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Principalmente para os novos softwares, existem diversos tipos de incertezas e 

indefinições sobre a forma de operacionalizar e criar os processos. Uma vez o mapeamento das 

responsabilidades dos stakeholders do projeto, existem duas abordagens de entregas, a parcial 

em forma de módulos (desta forma obtém-se melhores respostas a mudanças) ou completa 

entregar o projeto completo no prazo final. Ambas metodologias de trabalho se tornam mais 

viáveis com a criação um protótipo funcional de modo interativo que ajudará em diversas 

frentes com as tomadas de decisões, minimizando as dificuldades de definições, fazendo 

assim que o processo de comunicação funcione e que haja a validação de cada 

parte de acordo como requisitado.  

 

2.1.2 Configuração geral de uma equipe e seus stakeholders 

Junto com o gerenciamento da comunicação, um dos fatores de risco entre algumas das 

principais ocorrências são as mudanças repentinas de requisitos que surgem por falta de 

assertividade nas afirmações de algum membro da equipe interna de um setor do projeto ou de 

outros stakeholders, algumas vezes por falta de habilidade de negociação ou conhecimento 

técnico para se obter a correta definição de alguma exigência importante, como também por 

exemplo em obter dados realistas ou a falta de sensibilidade para determinar algum grau de 

complexidade que só a experiência pode gerar valor agregado. 

Para fundamentar mais a análise sobre os stakeholders, primeiramente é necessário 

definir o sucesso do projeto é mensurado pelo nível de satisfação entre todas as partes 

envolvidas no mesmo. Para atingir essa satisfação é necessário identificar e conhecer bem as 

características, expectativas e funções destinadas para cada parte envolvida. 

Posteriormente ao entendimento das funções a serem exercidas para cada um dos 

stakeholders, o gerente do projeto deve obter o máximo de motivação, cooperação e 

comprometimento em suas realizações de tarefas. Apenas através disto, a busca pela excelência 

se dá através do enfrentamento dos possíveis empecilhos se torna parte fundamental da busca 

do bom relacionamento entre todos os envolvidos, diminuindo assim as inseguranças e os riscos 

de insucesso gerados através dos conflitos de responsabilidades.  

No mercado existem alguns programas de gerenciamento de atividades, se 

tornando uma ótima ferramenta de comunicação constante, uniforme e com a 
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serventia de ser um repositório de documentos, sendo primordial o 

acompanhamento do estado atual de cada atividade. O gerente de projetos pode 

utilizar-se documentos simples também e compartilha-los com a equipe para 

reduzir o custo do projeto.  

Alguns dos principais softwares de gerenciamento de projetos da 

atualidade são: MS Project, Runrun.it, Wrike, Artia, DeskAway, jxProject, OpenProj, 

entre outros. E também algumas ferramentas são bem úteis como: GitHub, 

SharePoint, Quality Center, Team Fundation Server, Rational team concert, Jira 

entre outros. Alguns comunicadores corporativos são bem fáceis de usar e bem 

completos como: SameTime, Skype, Slake, Spark, Jitsi e tantos outros que sejam 

adequados com política interna de segurança de informação de cada empresa. 

Para entender melhor a estrutura de uma equipe de projetos, além dos 

gerentes e clientes, os componentes necessários são constituídos pelos 

stakeholders: 

• Gerente de projeto 

• Analista de negócios 

• Analista de sistemas 

• Analista de testes de homologação 

• Analista de testes de integrados 

• Analista de banco de dados 

• Analista de configuração de ambiente 

• Analista de suporte de produção 

• Analista de infraestrutura e redes 

Sabendo disso, muitas empresas comumente acumulam algumas funções 

para uma mesma pessoa ou também, em contrapartida, destrincham mais 
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recursos por cada cargo, tornando-o mais específico em uma área de atuação de 

um mesmo cargo, isso ocorre de acordo com o nível de maturidade de cada 

empresa. Um dos fatores de grande impacto no orçamento é o grau de 

experiência do profissional contratado, sendo assim, o remanejamento de 

membros de equipe é uma solução que abaixa o custo do funcionário para a 

empresa. Garantias e recompensas para esse tipo de profissionais é essencial 

para que não haja rotatividade deste profissional devido à escassez do mesmo 

disponível no mercado de trabalho. 

Sempre alinhados com os custos do projeto, o gerente de projetos é responsável por 

perceber que quanto mais um profissional estiver preparado maior será o seu valor. Para o 

projeto beneficiar-se com disso, o constante desafio da saída da zona de conforto é considera 

um exercício relevante para que os reconhecimentos e as recompensas se tornem parte dos 

ganhos indiretos, funcionando como um atrativo a mais para que ele entenda que é uma parte 

importante do projeto e que ele não seja atraído por alguma outra oferta de trabalho no 

mercado externo.  

Com a compreensão de que cada cargo produz um resultado esperado 

diferente, sua distinção é a segurança de que cada tarefa seguirá uma ordem a 

ser seguida e que todos os passos serão seguidos, não havendo a sobrecarga de 

atividades, mais profissionalismo, melhor nível de formação e certificação além 

também garantem a qualidade e a segurança da informação manipulada. Para 

isso, o processo de gerenciamento de comunicação tem que funcionar de forma 

exemplar fazendo com que cada membro interaja de acordo com o seu trabalho. 

 

2.1.3 Metodologia de desenvolvimento de sistemas 

Algumas metodologias de coordenação de ciclos de desenvolvimento de 

sistemas estão sempre ajudando a equipe e performatizando a orientação de 

como as entregas aos seus devidos stakeholders e reuniões de equipe devem 

acontecer para comunicação geral entre os mesmos, alguns exemplos mais 
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utilizados no mercado são: Scrum, KanBan, Feature Driven Development (FDD), 

eXtreme Programming (XP), Microsoft Solutions Framework (MSF), Dynamic 

System Development Model (DSDM). Com todas essas variáveis a serem consideradas, 

esses ciclos de desenvolvimento de um software enfrentam o risco de alterações durante as 

fases do seu desenvolvimento, a qualquer momento.  Após os acordos gerencias e 

organizacionais da criação ou continuidade de um projeto onde até o momento houve apenas 

os esforços de empenho dos analistas de negócios e alta gerência, inicia-se a fase de 

levantamento e documentação dos requisitos, onde definem-se e categorizam-se as 

necessidades do projeto para que posteriormente ocorra a implementação e codificação dos 

requisitos. 

Nesse ponto, se faz necessário que o analista de negócios crie um 

documento padrão para cada tarefa, ou conjunto de tarefas semelhantes, a ser 

executada pelo analista de sistemas (comumente chamado de desenvolvedor, 

mas as suas tarefas vão além de apenas codificar, pois também são responsáveis 

de analisar, criar soluções e validar os documentos de requisitos). A cada entrega, 

é uma boa prática que o desenvolvedor crie alguma automatização dessa tarefa 

para melhorar o desempenho operacional, a utilização de métricas de 

desempenho é uma boa ferramenta de controle de qualidade de 

desenvolvimento e também para evitar o retrabalho. Também é de sua 

responsabilidade algumas outras tarefas, como por exemplo:  

• Documentar a solução e as dificuldades encontradas,  

• Registrar conversas de definições e acordos em e-mail ou atas, 

• Revisar o documento para ver se a atividade entregue está de acordo 

com o que foi solicitado,  

• Exigir sempre uma nova versão do documento ao analista de 

negócios a cada alteração do documento de especificação,  
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• Solicitar revisão da tarefa para outro membro da equipe com mais 

experiência. 

• Conferir se a atividade não vai influenciar em outras tarefas, e se caso 

acontecer quais são os meios de solução. 

Após codificado, existe uma camada de segurança para definir o nível de 

qualidade das tarefas entregues para a próxima fase, é onde os analistas de testes 

irão utilizar o pacote de atividades entregue (conjunto de atividades entregues por 

toda a equipe) para realizar a homologação e integração do sistema. Nesta fase 

deve-se garantir se o que foi requisitado está sendo entregue da maneira 

esperada. Caso algo esteja em desacordo com o que é proposto um artefato 

chamado de defeito é criado, nele é apresentado o cenário atual com o erro 

descrito e o resultado esperado descrito no documento de especificação. Após 

esta documentação, o analista de desenvolvimento que gerou o defeito é 

responsável por concertar e responder qual o foi a causa do erro. Existem diversas 

formas de consolidação disponíveis no mercado e até mesmo empresas 

terceirizadas que podem assumir esta parte do processo. Sendo os requisitos já 

mapeados, codificados e homologados, o próximo passo é conduzir as criações 

ou alterações para o ambiente real da aplicação, ou seja, onde os benefícios 

esperados pelo projeto são concretizados e disponibilizados aos clientes e 

usuários do sistema.   

Mais detalhadamente, as boas práticas analisadas citam que um bom 

sistema possui no mínimo quatro tipos ambientes de entregas, podendo ter mais 

de um ambiente do mesmo tipo, são eles: 

• Ambiente de desenvolvimento: Onde apenas o desenvolvedor deve 

utilizar, com a ajuda do analista de banco de dados, para realizar as 

suas atividades de codificação e verificação de consistência da 

entrega. 
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• Ambiente de homologação: O analista de banco de dados, 

juntamente com o analista de configuração de ambiente realizam 

uma entrega em um servidor semelhante ao utilizado em produção. 

Após o ambiente estar operacional, o analista de testes de 

homologação designado para verificar as alterações já realizadas e 

verificadas pelo desenvolvedor realiza os testes de qualidade com 

testes unitários, onde existe um resultado esperado a ser produzido. 

• Ambiente de testes integrados: Novamente o analista de banco de 

dados e o analista de configuração de ambiente irão realizar a mesma 

entrega de pacote de atividades para este outro servidor também 

semelhante ao de produção, para que após a homologação outros 

analistas de testes integrados realizam testes de macro visão do 

software, verificando se integração de todas as partes não 

relacionadas com as alterações entregues estão funcionando de 

acordo com esperado e de forma estável. 

• Ambiente de produção: Em uma data acordada, o analista de banco 

de dados e o analista de suporte de produção irão juntamente realiza 

as entregas já codificadas, testadas e homologadas para o servidor 

onde realmente existe a utilização do software pelos clientes, 

normalmente algum analista de negócios ou cliente valida o que foi 

entregue. 

As atividades de implantação devem seguir um protocolo de segurança 

entre todas as camadas de infraestrutura, banco de dados e servidor de aplicação. 

Desta forma, é possível viabilizar e definir prazos e custos com mais exatidão de 

toda a fase do ciclo de desenvolvimento do sistema. Quando o software tem um 

certo grau de automação, o sistema inteiro irá funcionar de forma uniforme, com 

a possibilidade de realizações de vários eventos conforme solicitado, formando 
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assim por um sistema integrado (ERP). Simplificando, são cinco fases de 

desenvolvimento do software: Planejamento, levantamento de requisitos, codificação, testes e 

produção. Menor serão os valores das consequências quanto mais cedo uma mudança ou defeito 

for encontrado.  

Para facilitar o gerenciamento de comunicação contanto com membros em vários países 

diferentes, a solução mais simples atualmente e bastante difundida é a de que cada filial em seu 

país tenha uma estrutura completa de acordo com uma área de atuação, contudo, alguns países 

podem acumular mais de uma atividade por stakeholder desde que não sobreponha a outra, 

como por exemplo: Uma empresa do ramo bancário com sede mundial na Inglaterra tem um 

time de gerente global e analistas de negócios por ter proximidade com os clientes. No Brasil, 

devido a criatividade, facilidade de solucionar problemas e grau de formação curricular poderia 

ser engajado de ter o time completo de analista de sistemas e parte tanto do time de analistas de 

testes de homologação quanto de analistas de suporte de produção, assim cabendo a Índia tem 

a outra parte dos homologadores para que sempre haja a permutação de atividades no contra 

turno do Brasil em relação as tarefas mais complexas e também facilidade de comunicação de 

meio período de comunicação com Londres devido ao fuso horário, e também possuir um time 

especializado em testes de integração. A china ficaria responsável de ter um time da outra 

metade dos analistas de suporte de produção, sempre entregando suas atividades pendentes para 

a equipe brasileira, e também vice-versa. Cada país possuiria uma estrutura gerencial de acordo 

com a sua necessidade viabilizando a comunicação interna e posteriormente com reuniões de 

gerenciamento existiria o alinhamento das frentes de atividades. 

A importância da comunicação em um projeto e os cuidados com as expectativas com 

cada stakeholder envolvido no desenvolvimento do sistema se torna cada vez mais relevante 

conforme as etapas de cada fase do projeto vão acontecendo, precisando ser cada vez mais bem 

definida, isso se torna mais desafiador com a comunicação como parte fundamental e as 

adversidades dos problemas que podem surgir. Saber quando e quais informações devem ser 

compartilhadas se torna um trunfo para o gerente de projetos, onde ele detém para si a 

capacidade de administrar as expectativas dos membros dos projetos, minimizando as 

frustrações que podem surgir por quaisquer subjetividades, aparente ou não. 

Dentro das maiores corporações mundiais, existem vários níveis de informações 

divididos apenas para cada stakeholder específico e que ocorrem através de suas matrizes e 

filiais, desde as mais relevantes que vão de aquisição de um concorrente, negociações de 
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compras e vendas, até as menos importantes como perguntas do cotidiano. O melhor meio de 

controle de informação é a categorização da informação, ou seja, utilizar regras de segurança 

(criptografias) para as informações mais relevantes ao se enviar um e-mail ou trocas de 

mensagens. 

 Essa tecnologia já existe para a maioria dos softwares do mercado, porém o analista de 

infraestrutura deve viabilizar o serviço e o gerente de projetos incentivar para equipe do seu uso 

consciente, sendo um grande agravo o seu descumprimento e podendo até influenciar uma 

forma negativa a avaliação de performance anual do membro da equipe por se tratar de um 

péssimo risco aos ativos intangíveis da empresa. 

Após essas análises, o melhor cenário global atualmente é realizar a entrega do que foi 

solicitado com máxima qualidade, integridade, segurança e com a melhor metodologia possível 

dentro dos custos e prazos, sempre alinhado com os principais interessados.  
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2.2 Barreiras de comunicação 

“A significação das barreiras de comunicação dentro dos processos de comunicacionais cresce dia após dia com 

o advento as novas tecnologias e a consequente construção de novas e complexas identidades híbridas pessoais e 

corporativas com várias camadas ou níveis. ” 

García Canclini, 2012; Straubhaar, 2013 

 

2.2.1 Barreira em um sistema de informação  

A definição de uma barreira é o entendimento por um conceito anterior a um 

comportamento que fica no caminho de mudança para atingir um padrão de comportamentos. 

Quando uma pessoa decide mudar algo em não conformidade em específico é benéfico para 

identificar quais as barreiras psicológicas podem estar no local impedindo-o de mudar. 

Superar as barreiras de comunicação é um processo difícil e requer o compromisso de todas as 

pessoas envolvidas no projeto para que haja a busca a mudança. 

Com o cenário do ambiente de trabalho já descrito em detalhes, é preciso coordenar e 

orientar os comportamentos esperado e as subjetividades que possam haver dentro da equipe 

de trabalho. As adversidades irão acontecer após um evento crítico, a reação será de acordo 

com as características de cada indivíduo situação entre e os mais diversos fatores interpessoais 

e intrapessoais. As barreiras de comunicação em um desenvolvimento de sistemas em equipes 

internacional estão em sua maioria em carácter pessoal, empresarial e a maturidade do 

projeto. 

A barreiras de comunicação de aspecto pessoal é diretamente relacionada com ao grau 

assertividade, reação e engajamento das respostas apresentadas mediante a uma situação no 

dia-a-dia.  

Necessariamente, como pré-requisito de se estar em uma equipe internacional, ter um 

bom nível de compreensão de uma língua estrangeira é imprescindível, sendo a língua Inglesa 

a mais utilizada por estar já estar muito difundida e presente nos negócios e por ter mais 

facilidade de acesso ao ensino. Com a fluência adquirida com o passar do tempo através da 

prática e ganho de conhecimento de palavras pertencentes ao business do projeto, ficarão cada 

vez mais relevantes os ganhos de versatilidade, confiabilidade, precisão e tempo de 

finalizações das tarefas. Incentivar novos desafios são bem-vindos para que haja um 

aperfeiçoamento do conhecimento adquirido. 
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No aspecto cultural, após ter o conhecimento de quais serão os países que irão 

pertencer ao projeto, o estudo prévio da cultura alheia irá trazer grandes benefícios para que a 

cordialidade e respeito mútuo exista entre as equipes. Cabe ao gerente de projeto perceber e 

orientar quem de sua equipe não tem experiência suficiente para trabalhar em equipe em um 

projeto internacional e indicar referências, treinamentos comportamentais ou workshops para 

que a equipe local esteja alinhada de forma correta. Assim, não haverá desentendimento, nem 

desagrados e constrangimentos que possam acontecer por falta de conhecimento. 

No caráter comportamental organizacional, toda a relação interpessoal é dependente da 

forma em que as pessoas se correlacionam. Quanto mais cordial e condizente ao momento 

maior será a empatia e a facilidade de entender os pensamentos alheios. Dentro do 

gerenciamento de comunicação de projetos internacionais, o gerente precisa estabelecer e 

mensurar os níveis de relacionamento entre os membros de sua equipe e também com os 

membros das equipes externas.  

Como solução interna, existem alguns métodos para auferir as informações necessárias 

sobre o que cada membro da equipe pensa um sobre o outro, para fins de ganhar maturidade a 

fazer pequenos ajustes durante a rotina de trabalho. O que possui uma forte utilização entre 

eles é o estabelecer reuniões periódicas com cada um e fazer um acompanhamento de 

performance. Inserido nesse encontro, após detalhar o andamento das metas pessoais, pode-se 

fazer perguntas abertas direcionadas aos membros restantes da equipe interna ou externa, 

dentro da ética e isento de assédio moral para que ele, se confortável, descreva quais são os 

defeitos e acertos, pontos de vistas, possíveis desentendimentos, pontos positivos e entre 

outros sentimentos que ele possui em relação aos seus pares de trabalho. Tudo o que for 

conversado deve necessariamente ficar em discrição, apenas cabe ao gerente de projetos tratar 

os assuntos individuais com aqueles os quais diz respeito, listando as informações 

apresentadas para cada membro em uma reunião posterior e assertivamente conversar com os 

seus correspondentes em prol do alinhamento das equipes, tanto a equipe local quanto as 

pessoas que estão no projeto e que são de outros países. 
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2.2.2 Meios de transposição das barreiras 

Segundo OLIVEIRA em seu livro “Energia emocional, base para a gerência eficaz”, o 

entendendo que essas características pessoais estão voltadas para a análise psicológica e que é 

muito importante o gerente de projetos reconheça que ele é parte disso (OLIVEIRA,1997), 

cabe a ele ter conhecimento que a barreira sobre comportamentos é construída com o passar 

do tempo através de vários fatores vividos, sendo os principais:   

• Sócio-estilo: Característica pessoal, onde o comportamento introspectivo se 

relaciona com o meio externo, sendo possível quatro tipos:  

o Imediatista: Onde o resultado desejado deve-se ser atingido o mais 

rápido possível, ondo os impasses são apenas detalhes a serem 

superados para que o bom maior ocorra, sendo assim a pessoa com essa 

característica tenta resolver de modo mais prático. Por outro lado, 

alguns erros primários são mais suscetíveis em acontecer, isso se deve a 

agilidade e forma de condução do assunto para a imediata solução, 

resultando em uma resposta, mesmo ela sendo de consistência duvidosa. 

Essa definição se aplica em diversas vezes aos próprios gerentes de 

projeto, onde a necessidade de uma resposta estimada é primordial para 

seus superiores hierárquicos. 

o Analista: Onde o resultado esperado é a resposta final de uma lista de 

coisas a serem feitas de forma coordenada, garantindo que nenhum tipo 

de informação ou reação adversa não seja desconsiderada. Formando 

assim uma personalidade muito consistente, confiável e muito 

responsável. Por outro lado, muitas vezes exagerar no nível de 

detalhamento de algumas tarefas se tornam completamente 

desnecessária e nesse assim podendo gerar perda de tempo do projeto. 

Uma boa medida para bloquear esse tipo de demasia é criar documentos 

padrões que já tenham modelos validados com toda a equipe, assim não 

haverá outras variáveis a serem adicionadas. Essa é uma característica 

muito presente nos analistas de sistemas. 

o Social: Onde o resultado é produzido através da troca de experiência, 

fazendo com que o espírito de equipe e coletividade venham a suprir as 



25 

 

necessidades de informações para que ele tome uma decisão consistente 

com base no conhecimento adquirido. É muito comum que uma pessoa 

assim tenha um forte e abrangente vínculo social, em que muitas vezes 

sempre é ele quem escuta todas as ideias e apresenta alguma alternativa 

de solução plausível. O nível de satisfação do coletivo sempre será 

condizente com as partes envolvidas. Muitos analistas de negócios e 

analistas de testes tem essa virtude como forma de estilo de tomada de 

decisão. 

o Passional: Onde as respostas dos outros indivíduos são mais 

importantes do que a própria opinião. O nível de sentimentalismo é 

mais dominante do que o racional, fazendo com que o bem-estar gerado 

seja mais importante. Essa característica é muito comum em pessoas 

que, querendo ou não, se envolvem emocionalmente diretamente com 

as pessoas, e que os seus problemas podem ser resolvidos mediante ao 

que os outros pensam, sendo uma tomada de decisão alheia. Essas 

pessoas tendem a se posicionar com decisões afetivas ligadas com a 

situação pessoal, sendo essa uma característica de pessoas que cuidam 

dos recursos humanos das empresas. 

Esses padrões de comportamentos nem sempre vão de encontro com a 

permanência desses estados do indivíduo durante todo o tempo, mas 

sim determina o tipo de reação padrão nos assuntos de tomadas de 

decisões naquele momento deliberativo. 

• Social: Como a situação social de cada pessoa é diferente, entende-se que a 

capacidade de superar as dificuldades é determinada pela força de vontade 

exercida para mudar a própria realidade. Cabe ao gerente de projetos ser 

compreensível de que muitas vezes o caminho no qual seu membro de equipe 

transformou até que ele conseguisse adaptabilidade, senso justo e percepção de 

realidade foi mais árduo do algum outro membro de equipe, cabendo ao gerente 

agir de forma mais responsável para que essas realizações sejam cada vez mais 

concretizadas. Esse ganho se torna um passivo inatingível, sem mensura de 

suas boas consequências. 
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• Econômico: Com o mundo cada vez mais competitivo, onde sempre os 

melhores preparados têm vantagens sobres outros, é preciso reconhecer que o 

mérito em questão é a dedicação de que cada barreira é superada de forma 

diferente. Ter o discernimento de que o mundo evolui e a gestão de bens 

próprios é diferente em todos os aspectos através das prioridades em que as 

pessoas possuem em seus atos, nenhuma conclusão precipitada pode ser 

tomada pelo gerente de projetos sobre os sacrifícios ou prosperidade de cada 

membro de sua equipe.  

Com o passar do tempo, são notórios que esses tipos atributos também moldam a 

personalidade do gerente de projeto durante a execução de suas atividades, mostrando como 

se comunicar melhor com os seus subordinados de forma certeira para ter  a segurança de que 

as expectativas comportamentais em suas respostas não influenciem negativamente no 

cotidiano, cabendo a ele exercer grande maleabilidade no dia a dia e nos trabalhos que 

acontecem durante as entrevistas de recrutamento, onde devem não apenas contar com o 

caráter técnico do entrevistado mas também se a pessoa em questão é capaz de desenvolver 

um bom trabalho junto aos demais. O setor de recursos humanos da empresa deve-se mostrar 

eficiente em colaboração para avaliar que o comportamento desejado seja mensurado através 

das mais diferentes técnicas existentes. Assim, o gerente de projetos passa a entender melhor 

como são as reações e adversidades que podem aparecer em sua equipe e dar uma melhor 

resposta para cada membro de sua equipe.  

Como parte do bom gerenciamento de comunicação, para não gerar algum tipo de 

constrangimento sempre deve-se tratar de assuntos mais críticos em um ambiente isolado, 

para que assim não haja o constrangimento e nem instabilidades de comoção no ambiente de 

trabalho. Por outro lado, sobre os elogios e as congratulações, devem-se serem feitas no meio 

de todos, reconhecendo o exemplo dentro da equipe e também externamente. Para aumentar o 

prestígio, é estimulante criar dois tipos de reconhecimento: 

• Individual: Onde alguma inovação ou caso de sucesso que mostre aos demais 

colegas de repartição que os feitos realizados além das expectativas são 

reconhecidos e isso é um desafio recompensador. 

• Por equipes: Reconhecer o esforço coletivo de uma equipe inteira, onde as 

entregas realizadas foram de caráter de extremo desafio e que as práticas 
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utilizadas irão repercutir em todos as equipes envolvidas e também 

implementar tais procedimentos nas equipes ao redor do mundo. 

Criar políticas na empresa de reconhecimento é um meio incentivado em que o gerente 

de projetos pode controlar melhor algumas expectativas de reconhecimento, mas sempre de 

forma mais simples possível para não gerar nenhum mal-estar. Algumas alternativas 

descomplicadas podem ajudar, criar um concelho é a principal ideia, e periodicamente reunir 

os gerentes de outros projetos para premiar, após listar, justificar e julgar, o melhor feito 

individual e também qual equipe se destacou, habitualmente criando uma cerimônia de 

premiação com todo o departamento e também a notificação com todas as equipes 

internacionais diretamente relacionadas com os ganhadores. 

Diferentemente das barreiras pessoais apresentadas, muito se espera que hajam outras 

barreiras dentro de uma empresa e suas formalidades organizacionais, nos projetos de 

desenvolvimento de sistemas também possuem seus impedimentos construídos como quais 

quer outros tipos de empresa. Muitas vezes são criados fortes níveis, até mesmo de 

impedimento de comunicação, entre os mais diversos níveis hierárquicos. 

Este pensamento está cada vez mais perto de extinção, pois já se tem noção de que se 

uma empresa, repartição, departamento ou projeto precisam prosperar então é necessário que 

todos as esferas da empresa estejam abertas para novas ideias e disponíveis para aproximação 

desde a alta-gerência até com os membros de equipe. Toda a reputação envolvida é de ganho 

mútuo, diminuindo burocracias desnecessárias e aumentando a confiança de que todas as 

formas de comunicações dentro da empresa são realmente levadas a sério. 

Muitas vezes, devido à complexidade do projeto, a comunicação tenha que ser feita de 

forma mais assertiva possível, para minimizar impasses e não gerar duplos entendimentos 

sobre coisas que vão influenciar o produto final. Cada vez mais é incentivado a competição 

sadia entre os pares de desenvolvimento de mesmo serviço, para que aconteçam as inovações 

e consequentemente os ganhos de produtividade. Com uma equipe distribuída em vários 

países, a troca de experiência é um grande diferencial. 

Tendo a visão completa das principais barreiras de comunicação existentes em uma 

equipe internacional, a melhor maneira de superar esses problemas é primeiramente admitir 

que essa barreira. Algumas pessoas são irredutíveis e negam a necessidade de mudar, o que 

cria uma desmotivação. Também existem pessoas escondem certos comportamentos como 
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uma forma de banalizar o seu problema. Quando uma pessoa trivializa o problema ele está 

dificultando que ele apareça, evitando-o de acontecer e assim continuar mal resolvido, o que é 

prejudicial para que quaisquer mudanças possam acontecer. Como solução, depois que uma 

um gerente de projetos encontra possíveis barreiras comportamentais, ele deve trabalhar de 

uma maneira a superá-los. É importante utilizar os recursos disponíveis para que cada 

membro da equipe possa ter a oportunidade de tentar mudar um comportamento particular.  
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2.3 Atributos e condutas fundamentais 

 

“ Um efetivo processo de comunicação é necessário para garantir que todas as informações desejadas cheguem 

às pessoas corretas no tempo certo e de uma maneira economicamente viável. O gerente de projeto utiliza-se da 

comunicação para assegurar que o time do projeto trabalha de maneira integrada para resolver os problemas do 

projeto e aproveitar suas oportunidades. ” 

VARGAS, 1999, 87 

2.3.1 Princípios e atitudes 

Administrar uma equipe com membros presentes lado a lado, por si só, já é um trabalho 

árduo onde ter a chance de analisar as reações ao estar presente é um grande proveito. Por outro 

lado, o gerenciamento de comunicação em projetos internacionais necessita fazer o uso de 

conceitos padronizados para que a cultura da empresa, sincronia das tarefas, harmonia no 

ambiente de trabalho e fluidez do cronograma aconteçam. 

Para manter o ambiente de trabalho agradável, motivador e consistente, as habilidades 

do gerente de projeto terão sempre que se adaptar para cada situação e vez mais agir com 

respostas assertivas, integras e a coesas. Estes serão os diferenciais para revelar qual é o grau 

de cooperação geral.  

Para que isso ocorra é preciso gerar confiança através da integridade corajosa, sendo um 

facilitador e um potente aliado para o gerente. A sinceridade mediante dos fatos, assumir os 

erros cometidos, expor uma ideia na frente de todos e ajudar aos outros são algumas das 

características de quem está alinhado com essa iniciativa. Cabe ao líder mostrar qual caminho 

o time deve seguir e a forma de como mitigar os erros. Passar a ideologia de que todos 

cometemos erros e que um resultado inconsistente é pior do que entregar uma resposta parcial, 

porém negociável são atitudes nas quais dispões de grande flexibilidade. A comunicação de 

algo que corrente está errado é algo que se torna mais vantajoso o quanto antes for informado, 

cujo o custo vai ser menor e as consequências serão evitadas. 

Parte também do princípio de integridade, informar que seus membros de equipe 

devem comunicar todos e quaisquer contratempos, até mesmo dizer que não irá poder cumprir 

com uma tarefa, a honestidade não fará com que ele perca sua credibilidade. Existem mais 

formas de fortalecer a equipe para evitar um erro de organização, mesmo que sejam membros 

em vários países é possível aplicar o planejamento de desenvolvimento das tarefas com 
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fluxogramas e repositórios de documentos da equipe, um painel on-line descritivo com os 

compromissos adquiridos que devem ser cumpridos. 

O ganho pessoal é ter a habilidade de analisar criticamente toda tarefa que lhe é 

delegada, mesmo sabendo que todo projeto ou trabalho seja feito com todos os prós e contras. 

Certamente essa é uma das habilidades mais difíceis e trabalhosas de se desenvolver pois 

apenas as experiências vivenciadas vão a cada dia agregando valor, porém o gerente pode 

propor ao time todo praticar algumas maneiras de exercitá-las:  

• Buscar dinâmicas e exemplos para mostrar que medidas negociais devem 

utilizar o lado mais racional do cérebro para evitar as tomadas decisões 

baseadas nas emoções;  

• Para melhorar a capacidade de entender e enxergar melhor a realidade a sua 

volta para analisar separadamente cada uma das partes que condicionam a 

solução de um problema, o gerente deve mostrar que pedir a ajuda de outras 

pessoas para descobrir novos fatores que você não havia percebido é muito 

importante;  

• Após uma tomada de decisão importante, o gerente deve mostrar que se deve 

criar o hábito de marcar num papel ou anotar qual foi o motivo, linha de 

raciocínio e quais foram os fatores lógicos que o levaram a chegar a 

determinada conclusão, pois irá ajudar muito futuramente em justificá-la;  

• Outra prática também é fazer o exercício de auto argumentação, onde ele 

exercita e disciplina a mente para criar todas as argumentações e cenários 

possíveis para defender as ideias, sem se esquecer os detalhes como datas e 

investimentos. 

As estratégias de empoderamento para cada stakeholder vai se tornar mais próxima da 

realidade na medida em que as boas iniciativas e forças de vontade forem aumentando. Será 

possível perceber a diferença a cada dia, e que realmente ter boas ideias se torna uma 

habilidade distinta e próspera. Agir com velocidade e inovar são as potencializações de bons 

resultados, deixando as lições aprendidas como boas práticas e ensinamentos para o futuro. 

Sempre haverá situações difíceis e imprevistos vão acontecer, mas com essa prática os riscos 

tendem a serem evitados, tanto da parte funcional do projeto como também da parte humana, 
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na qual os membros de equipe vão estar alinhados e trabalhando no com a mesma sincronia e 

mesmas convicções. 

 

2.3.2 Ter assertividade e plenas convicções  

Para resolver situações difíceis é preciso considerar que os erros cometidos no passado 

como assumir novas oportunidades para aprender. Para aumentar o nível de engajamento, o 

gerente deve desenvolver atividades que estão coligadas à iniciativa, como delegar tarefas de 

menores impactos, sendo assim aumentará o custo-benefício, pois irá diminuir o detalhamento 

e a quantidade das atividades do gerente de projeto, deixando mais tempo disponível para 

clarificar suas prioridades para colocá-las em prática e também cuidar mais próximo do time 

todo. 

ROBBINS, ao listar todas essas liberdades ensinamentos (ROBBINS,2002), práticas 

benéficas ao projeto, cabe mais alguns desafios que estão cada vez mais fazendo a diferença. 

A Validação e atenção para com a visão do cliente é cada vez mais tida como diferencial no 

mercado. Muitas vezes é apresentado algo extremamente inovador, altamente disponível, 

performático e prático aos olhos de quem fez, porém é necessário descobrir as reais 

necessidades do cliente e até buscar desejos ocultos para que a sua satisfação seja 

surpreendente e sumária para suprir suas necessidades. Algumas habilidades para obter a 

melhor iteração com o cliente são: 

• Controlar quaisquer sejam as emoções, o raciocínio lógico e a cordialidade 

devem sempre imperar para que haja empatia; 

•  Ter flexibilidade para relacionar-se com os diversos tipos de clientes;  

• Quando o cliente não possui pensamentos objetivos ou precisos naquilo que 

desejam, deve-se aprender a questioná-los para detectar suas reais necessidades 

e expectativas;  

• É muito importante manter-se sempre disponível e simpático para o cliente; 

• Organizar um histórico de requisições de todos os clientes, para que quando útil 

possa otimizar a comunicação. 
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Muitas vezes precisamos ser sagazes para chegar em um resultado, a persuasão é capaz 

de influenciar de forma muito poderosa para que o objetivo proposto seja alcançado. Para 

conseguir ganhar mais capacidade de persuasão e fazer com que o modo de comunicação seja 

a ferramenta no momento mais valiosa, há algumas sugestões de atividades e dicas de como 

engajar toda a equipe, são duas principais ideias: 

• A principal forma de melhorar a capacidade de comunicação é colocar em uma 

lista todo o planejamento das metas a serem alcançadas; 

• Ser coerente em todas as atitudes e decisões tomadas, pois se tornará a 

segurança da credibilidade, criando uma tendência e a confiabilidade que assim 

poderá fazer com que os outros possam aderir as suas ideias.  

Mas atenção, o domínio dessa forte e poderosa habilidade não se pode confundir com 

poder de manipulação, pois a sustentação dessa prática é ter a base moral de trazer benefícios 

mútuos, e não apenas benefícios pessoais. 

Com a necessidade de perpetuar o conhecimento de forma orgânica entre os atuais e 

futuros stakeholders é fundamental a prática do coaching, onde de fato significa ser um 

mentor de um outro alguém com a finalidade de treiná-la a achar a resposta por conta própria. 

Quem possui essa habilidade são pessoas que possuem algumas características evidentes, 

como: 

• Ser mais observador que o comum e também ser capazes de identificar quais 

são os indivíduos mais preparados para executar determinada tarefa; 

• Ser capaz de entender e abranger as necessidades pessoais de cada um com as 

necessidades em relação a empresa como um todo; 

• Entende que para haver o crescimento deve-se preocupar com que toda equipe 

se desenvolva e cresça profissionalmente. 

 O gerente de projeto precisa identificar quem pode assumir essa função, não é algo em 

que obriga alguém a fazer, mas realmente ajudar e ensinar a linha de raciocínio lógico em que 

se encontra a resposta. A quem se interessa em aprimorar sua capacidade de coach, é preciso 

primeiramente se espelhar em um outro alguém que já o pratica, pois irá ajudar a identificar 

seus pontos fortes, e fazer com que essa tarefa se desenvolva mais profissionalmente, cada 

vez mais. 
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Sentir-se bem em perceber que está colaborando com todas as pessoas e que elas 

também se sintam reciprocamente responsáveis; ouvir, entender e respeitar as opiniões de 

outrem distinta das suas; escolher trabalhar em conjunto para atingir um propósito comum do 

que trabalhar individualmente para almejar por metas particulares. Todas essas são as atitudes 

daqueles que possuem essa excepcional capacidade de trabalhar em equipe. Cabe ao gerente 

agir de forma concisa no gerenciamento de comunicação para aprender a aceitar críticas, não 

ter medo em a delegar tarefas, pedir sugestões, opiniões e pareceres para os demais para 

eliminar as barreiras mais formais em situações corriqueiras são formas de se potencializar a 

geração de resultado através do esforço conjunto, melhorando a qualidade e estreitando as 

reações dentro da equipe. 

Por fim, entre todas as atividades relevantes indicadas para gerenciamento de 

comunicação com o diferencial de ter o desafio em ser uma equipe distribuída em outras 

partes do mundo, todas elas se encontram em convergência sobre o que é ter visão do 

negócio. Saber onde se tem e o que é desejado no final é tão importante quanto o caminho 

percorrido. A forma ética, responsável, encorajadora e virtuosa de se caminhar é o que vai 

tornar o trajeto mais consistente, confiável e com a satisfação de que um bom trabalho foi 

feito.  

Buscar a excelência em planejar e fazer uma análise para e estabelecer as prioridades 

para querer corresponder, holisticamente, quais são as consequências de quaisquer cenários 

para os principais envolvidos e clientes, agir criteriosamente dentro dos princípios morais, 

assim como saber quais são as suas consequências e quais são as necessidades da sua equipe é 

possuir a visão geral do negócio. Para corresponder a todos e auferir as expectativas a fim de 

suportar as constrições do cargo, o gerente de projetos através da comunicação poderá contar 

com todas as práticas aqui descritas para ser capaz de prognosticar, mitigar e se evadir dos 

problemas e adversidades que o mundo nos apresenta a cada dia, tornado suas ações partes da 

história, tendo como momento de realizar transformações no presente para arquitetar um 

horizonte sólido como legado. 
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3. CONCLUSÕES 

A principal questão que orientou o presente trabalho foi identificar e solucionar os desafios 

do gerenciamento de comunicação que um gerente de projeto internacional de desenvolvimento 

de sistemas pode encontrar ao exercer as suas funções em uma equipe. 

Foram trazidos detalhes e metodologias de como comportamento e a maneira utilizada de 

como um gerente de projetos vai agir com as adversidades das comunicações apresentadas 

mediante as diferentes responsabilidades, como orientar cada indivíduo a interagir de forma 

correta com culturas diferentes ao redor do mundo é a chave de sucesso.  

Ao caracterizar o desenvolvimento de sistemas distribuído em diversos países foi analisado 

que independente de quaisquer metodologias utilizadas no projeto, de qual seria a escolhida, 

sendo ela robusta e bem definida em seus princípios, cabe ao gerente do projeto cobrar da equipe 

a sua aderência e mensurar os seus avanços. O que se tornou mais difundido atualmente é fazer 

o uso da metodologia Scrum, definir como citado aqui os papéis de analistas de sistemas, 

analistas de testes, analistas de suporte, manter a camada de analista de negócios diretamente 

envolvida e o mais próximo possível dos stakeholders de requisição. 

Para fim de definir a estrutura organizacional, foi salientado que no projeto é essencial para 

que de forma saudável as partes se mantenham integradas e funcionando de modo sincronizado, 

dentro das práticas existentes no mercado a estrutura linear é a mais indicada, onde existe uma 

camada de integrantes do projeto superior à outra, da maneira em que há todos analistas (de 

software, de teste, de suporte e de negócios) em mesmo nível, superior a eles se encontra o 

gerentes de projeto, posteriormente o gerente de portfólio,  em sequência superior o gerente de 

departamento e finalmente em última posição possível o chefe máximo da repartição (CEO, 

CFO, CIO, COO, entre outros). 

Tendo evidenciado que sempre haverá alterações no quadro de funcionários da equipe do 

projeto, foi mostrado que é necessário organizar algumas medidas de contingências na equipe. 

Fazendo parte da percepção do gerente de projetos, através de reuniões pessoais de 

desenvolvimento, é necessário alinhar o perfil de cada membro de equipe e propor a disposição 

da saída da zona de conforto e deixar a equipe mais envolvida com as tarefas alheias através de 

reuniões diárias é benéfico para esse processo, porém algo a mais precisa ser desenvolvido.  
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Foi minuciado que a melhor maneira é distribuir temporariamente funcionalidades, através 

de desafios, necessidades do projeto ou metas internas, outras áreas de atuação diferentes para 

pessoas que não costumam executar tais atividades. Esta prática não exige diretamente entregas 

de trabalho, mas sim workshops, treinamentos e participações em reuniões é suficiente para 

acrescentar o conhecimento de forma holística para os integrantes da equipe do projeto, porém 

deve-se sempre estar atento para primeiramente focar nas entregas exigidas da função básica 

atribuída, não gerando assim perdas no time.  

Entre todos esses desdobramentos, adiciona-se que as contenções de equipes devem 

funcionar de forma orquestrada com as políticas de recursos humanos e se empregar de jeito 

uniformo para toda a empresa, cabendo ao gerente de projeto ter um canal direto de 

comunicação com os seus superiores, o que serve de benefício para um integrante serve também 

para todos os outros. Tais políticas de benefícios monetários diretos, de tempos em tempos, são 

muito bem-vindas: Reconhecimento de esforço individual, reconhecimento da equipe que mais 

se destacou no período, recompensa por indicação de contratação externa, promoção de eventos 

comemorativos de marcos do projeto ou empresarial, entre outros. Assim como ganhos 

indiretos como: Sala de descanso, atividades laborais, disposição de equipe de massoterapeutas, 

ter um sistema de recrutamento interno, treinamentos especializados gratuitos, e os mais 

diversos benefícios em que o bem-estar dos membros de equipe prevalecem. Sendo o 

gerenciamento da comunicação integralmente irrefutável como modo de operação para a busca 

desses diferencias. 

Sendo assim, todos os principais pontos críticos foram analisados, desde como aperfeiçoar 

a fluência em língua estrangeira vai trazer coerência os dados de uma informação, a maneira de 

como a metodologia de trabalho utilizada vai detalhar os ciclos de desenvolvimento, aumentar 

o senso de responsabilidade, e elevara sincronia da equipe e melhorar operacionalidade vão 

trazer bons fruto, consolidando a importância de cada membro da equipe. E até como mostrar 

como é possível identificar as barreiras de comunicação, mostrando como superá-las e seus 

benefícios, quais são descrição das atividades relevantes como o empoderamento, integridade 

corajosa, engajamento, assertividade, validação do ponto de vista do cliente, poder de 

persuasão, coaching e visão de negócio, e também como a motivação de uma equipe age de 

forma significativa no ganho de produção recompensando as inovações e os diferenciais 

individuais e em equipes criando um de ativo intangível, além de mostrar como compartilhar 
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conhecimento e experiências propulsionam uma carreira ao destacar seu grau de 

comprometimento e diminui distâncias ao redor do mundo. 

Concluindo de forma geral e com as informações deste trabalho, é necessário que o gerente 

de projetos saiba através da comunicação como criar aptidão moral, bom senso, 

responsabilidade, trabalho em equipe, auto realização, reconhecimento em cada membro da 

equipe e entregar um trabalho relevante sabendo de todos os impactos de suas ações no time 

vão fazer com que o indivíduo senta-se parte da solução do problema, sendo capaz, cada vez 

mais, de desenvolver-se em um ambiente multicultural e propício para enfrentar os próximos 

desafios. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

São possíveis temas de desdobramentos: 

• Como gerenciar os custos de um departamento de tecnologia de informação de uma 

empresa; 

• Quais são e como definir as melhores metodologias de desenvolvimento de software; 

• Quais são os desafios de segurança de implantação de um sistema; 

• Quais são as melhores práticas para o gerenciamento de tempo de uma equipe 

internacional; 

• Quais são as melhores práticas de reuniões de definição de escopo em uma equipe 

presente em vários países; 

• Quais são os meios de avaliação que o setor de recursos humanos da empresa pode 

utilizar para uma equipe internacional; 

• Quais são os riscos de aquisições em multinacionais. 
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