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Resumo 

Não é possível realizar um projeto sem comunicação e o sucesso do projeto depende de uma 

comunicação eficaz. Buscando o planejamento dessa atividade, melhores práticas indicadas, 

bem como todo o referencial teórico do tema, este trabalho tem como objetivo mostrar as 

melhores práticas no gerenciamento de comunicação em projetos da área de finanças em 

instituições financeiras.  
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Abstract 

You cannot perform a project without communication and project success depends on 

effective communication. To plan this activity, based on framework and best practices, we 

write this paper to show the best practices of communication in management projects in 

financial area in financial institutions. 

 

 Key Words: management, project, communication and information. 
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1. INTRODUÇÃO  

A comunicação em projetos é uma tarefa que requer constante desenvolvimento. 

Comunicar-se de forma eficaz é um desafio que muitas instituições enfrentam, já que os 

projetos podem ser malsucedidos por falhas de comunicação. (LEITAO) 

“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” (PMI, 2013, p.287). Se essa atividade não 

for adequadamente realizada/gerenciada, há o risco da comunicação não ser transmitida de 

forma correta, não conseguindo atingir o seu principal objetivo. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as melhores práticas de gerenciamento de 

comunicação em projetos na área de finanças em instituições financeiras. 

 

1.1 Problema 

O objetivo da área de finanças é o controle das finanças corporativas, no apoio de 

criação de valor aos negócios e na contribuição ao desempenho da instituição financeira. A 

atuação da área de finanças é analítica e crítica, preparando todos os reportes analíticos de 

forma a influenciar as decisões dos negócios. 

Considerando os projetos implementados na área de finanças, sejam eles de carácter 

regulatório, offshoring (transferências de atividades operacionais para outro site), projetos 

globais, sistemas operacionais ou contábeis, ou automatização de atividades, formulam-se as 

seguintes perguntas: 

 Por que a comunicação é tão difícil dentro do projeto? 

 Qual é a melhor forma de se comunicar de maneira eficaz e conseguir os 

resultados esperados? 

 Como conseguir um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes 

interessadas do projeto? 

 Quais são as boas práticas segundo o PMBOK são mais adequadas ao 

gerenciamento da comunicação dentro dos projetos na área de finanças?  
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1.2 Tema 

Melhores práticas de gerenciamento de comunicação em projetos na área de finanças 

em instituições financeiras. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é apresentar as melhores práticas de gerenciamento de 

comunicação em projetos na área de finanças em instituições financeiras. 

 

1.3.2. Objetivo específico 

O objetivo específico do trabalho é identificar as principais dificuldades na 

comunicação e no gerenciamento de comunicação em projetos na área de finanças em 

instituição financeiras. 

 

1.4  Justificativa/Relevância. 

Conforme o PMI (2013, p.287): 

“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.” 

 

Se essa atividade não for adequadamente realizada/gerenciada, há o risco da 

comunicação não ser transmitida de forma correta, não conseguindo atingir o seu principal 

objetivo. 

Uma das maiores deficiências no gerenciamento de projetos está na comunicação. A 

pesquisa realizada pelo PMSurvey (2012) demonstra que 70,1% dos entrevistados consideram 

a comunicação com um dos problemas mais frequentes em projetos (Figura 1).  
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Figura 1 – Problemas mais frequentes em projetos 

 

Fonte: PMSurvey (2012) 

 

A mesma pesquisa demonstra que a comunicação é a principal habilidade necessária e 

valorizada ao gerenciar projetos totalizando 58,3% das respostas por parte das organizações 

(Figura 2).  

  



13 

 

Figura 2 – Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos nas organizações 

 

Fonte: PMSurvey (2012) 

 

A habilidade de comunicação também se destaca como a principal deficiência dos 

gerentes de projetos totalizando 41,8% das respostas por partes das organizações, como visto 

na Figura 3. 
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Figura 3 – Principais deficiências dos gerentes de projetos nas organizações 

 

Fonte: PMSurvey (2012) 

 

1.5 Metodologia 

A metodologia para o desenvolvimento do trabalho foi composta de: - levantamento de 

referenciais bibliográficos; - leitura de divulgações sobre comunicações em projetos; - 

observação e levantamento de projetos na área de finanças em instituições financeiras; - 

análise das melhores práticas de gerenciamento de comunicação na área de finanças em 

instituições financeiras. 
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1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

Este trabalho está organizado em seis capítulos conforme descrito abaixo: 

 Na Introdução, são apresentados: problema, tema, objetivos, 

justificativa/relevância, metodologia e forma de desenvolvimento do trabalho; 

 O Capítulo 2, Fundamentação teórica, aborda a revisão bibliográfica de estudos e 

projetos relacionados ao tema e objetivos deste trabalho. 

 O Capítulo 3, A prática de comunicação em projetos na área de finanças em uma 

instituição financeira, descreve o modelo de comunicação utilizado na gerencia de 

projetos na área de finanças de uma instituição financeira. 

 O Capítulo 4, Análise das Melhores Práticas, apresenta as melhores práticas 

levantadas para serem utilizadas na comunicação relacionadas ao objetivo do 

trabalho;  

 O Capítulo 5, Conclusões, apresenta o que foi realizado durante o trabalho, as 

dificuldades encontradas, se os objetivos propostos foram alcançados. 

 Finalmente, o Capítulo 6 demonstra os possíveis desdobramentos desse estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

2.1 Comunicação 

“A comunicação significa tornar comum, trocar informações, partilhar ideias, 

sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, atos, palavras, figuras, 

imagens e símbolos etc”. (MENDES, 1999, p.34) 

A comunicação é a troca de informações entre indivíduos tornando comum uma 

mensagem ou informação; constituindo um dos processos fundamentais da experiência 

humana e da organização social. (CHIAVENATO, 2001, p.165). 

"A comunicação significa a transmissão da informação para o outro, o 

compartilhamento da informação com o outro. A informação é a 

substancia dos sistemas de comunicação em suas várias formas: 

impulsos eletrônicos, palavras faladas ou escritas, relatórios formais 

ou informais etc., permitindo o ingrediente básico para tomada de 

decisões”. (CHIAVENATO, 1993, p.416). 

 

2.2  Processo de comunicação 

“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, 2014, p.20) 

A comunicação é um sistema aberto e organizada pelos seguintes elementos: fonte 

(emissor), codificador, canal, mensagem, decodificador, receptor, ingredientes que vitalizam o 

processo. Esse processo é dividido em duas etapas: a primeira de transmissão da mensagem e 

a segunda de recuperação, necessária para o controle da comunicação por parte da fonte 

(emissor). (REGO, 1996, p.15) Esse modelo de comunicação emissor – receptor foi 

representado por Kotler e Keller (2006, p.536) no processo de comunicação (Figura 4).  
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Figura 4 – O processo de comunicação 

 

Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 536) 

 

Matos (2009, p.5) descreve claramente a diferença entre comunicação e informação: 

“informação é quando um emissor passa para um receptor um 

conjunto de dados codificados que elimina uma série de indefinições e 

dúvidas. Ou seja, a informação pressupõe a figura de emissor, uma 

mensagem e um receptor. A comunicação acontece somente quando a 

informação recebida pelo receptor é compreendida, interpretada 

(decodificada) e encaminhada de volta ao emissor, o que caracteriza a 

retroalimentação do processo. Esse retorno da informação recebida – 

designado também como feedback – é o principal elemento que 

caracteriza e dinamiza o processo de comunicação”. 

 

Os elementos do processo de comunicação são (CHAVES, 2014, p.21 e 22 e MATOS, 

2009, p.5 e 6): 

 A fonte é a nascente de mensagens e iniciadora do ciclo da comunicação. É o 

sistema (pessoa, máquina, organização, instituição) de onde provém a mensagem 

no processo de comunicação;  

 O emissor é o componente que emite uma mensagem para o receptor. Por dar 

origem a comunicação, o emissor conhece o significado pretendido da mensagem 

e deve codificá-la para que seja transmitida por meio do canal de comunicação 

escolhido. Sua comunicação será eficaz quando atingir seu objetivo e produzir a 

resposta desejada do receptor; 
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 A mensagem significa o conteúdo, aquilo que é dito, escrito ou transmitido por 

símbolos ou sinais, e seu objetivo é gerar reações e comportamentos. Ela pode ser 

transmitida pela voz, por um texto, por meio de um desenho, por gestos, 

movimentos e expressões faciais ou por meio eletrônico; 

 O código é o conjunto de signos relacionados de tal modo que estejam aptos para 

a formação e transmissão da mensagem. Por exemplo: a escrita é um código que 

permite transformar uma mensagem acústica em uma mensagem gráfica; 

 A codificação é a tradução da mensagem ou de ideias para uma linguagem que 

seja entendida pelas outras pessoas; 

 O canal de comunicação é o suporte de difusão da informação, um meio 

intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens e atingir o receptor, que 

as recebe e interpreta; 

 O receptor é o destinatário da mensagem, que recebe a formação e a interpreta 

(decodifica). Se a percepção e compreensão da mensagem que lhe foi transmitida 

acontecer como o emissor pretendia, o processo de comunicação alcançou seu 

objetivo e teve sucesso. Contribuem para uma melhor compreensão a 

familiaridade do receptor com os tópicos da mensagem, sua receptividade à 

mesma, a relação de confiança entre emissor e receptor, a clareza e precisão 

daquilo que é emitido e a necessidade que o receptor tem de dispor do conteúdo 

da mensagem emitida; 

 A decodificação é uma interpretação de uma mensagem, pelo receptor, de acordo 

com um código predeterminado; 

 Os signos são uma convenção social e arbitrária, constituída pela combinação de 

um conceito, denominado significado, e uma imagem acústica, ou de forma física, 

denominada significante; 

 A linguagem é qualquer sistema dos signos (não só os vocais ou escritos, como 

também os visuais, fisionômicos, sonoros, gestuais, etc.) capaz de servir à 

comunicação entre os indivíduos; 

 A língua é o produto social da faculdade de linguagem de uma sociedade. É um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social, para permitir o 

exercício da linguagem. 
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 O ruído é tudo aquilo que afeta e interfere na transmissão de uma mensagem. São 

exemplos de ruídos as distorções em sinais eletrônicos, erros de escrita e de 

interpretação, uma voz baixa ou rouca durante uma conversa, a distância e a falta 

de atenção do receptor, o uso de jargões, siglas e códigos não familiares a todos. 

 O feedback ou realimentação é a informação que o emissor obtém da reação do 

receptor à sua mensagem; serve para avaliar os resultados da emissão, para 

assegurar que a interação está sendo mantida no momento em que ela se está 

processando; ajuda no processo de saber se e como a mensagem enviada foi 

recebida e se foi compreendida ou não. Sem feedback, o emissor não sabe se sua 

mensagem poderá alcançar o objetivo pretendido, visto que a simples emissão da 

mensagem ainda não é uma garantia do sucesso do processo completo. 

Matos (2009, p.6) demonstra o modelo descrito por Harold Lasswell em 1948 para 

exemplificar o processo de comunicação decomposto nos seguintes termos: 

 Quem: fatores que iniciam e guiam o ato da comunicação (transmissor da 

mensagem); 

 Diz o que: análise de conteúdo (mensagem),  

 Em que canal: meios interpessoais ou de massa (através de alguma forma ou 

meio); 

 Para quem: pessoas atingidas pelos meios – implica uma análise de audiência 

(receptor); 

 E com qual efeito: impacto produzido pela mensagem sobre a audiência (análise 

do efeito). 
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As necessidades de informação e os métodos de distribuição podem variar muito, 

embora todos os projetos compartilhem a necessidade de comunicar as informações do 

projeto. Além disso, os métodos de armazenamento, recuperação e disposição final das 

informações do projeto devem ser considerados e documentados de forma apropriada durante 

o processo. Os pontos importantes que podem precisar ser considerados incluem, mas não 

estão limitados, a (PMI, 2013, p.290):  

 Quem precisa de quais informações, e quem está autorizado a acessar tais 

informações;  

 Quando as informações serão necessárias; 

 Onde as informações devem ser armazenadas; 

 O formato em que as informações devem ser armazenadas; 

 Como as informações podem ser recuperadas; e 

 Se o fuso horário, as barreiras linguísticas e as considerações multiculturais 

devem ser levados em consideração. 

 

2.3 Canais e formas de comunicação 

Os canais de comunicação são os meios que ligam a fonte ao receptor. "Meios ou 

veículos capazes de assumir formas que tenham características de mensagens ou que 

transmitam mensagens" (George Gerbner) 

 

“A comunicação se utiliza de vários canais. Entre os canais utilizados, 

podem ser citados os orais, os escritos, os eletrônicos e os digitais. 

Esses canais podem ser formais e informais. Canais formais 

normalmente usam processos estruturados e diretivos, e são 

produzidos de acordo com as regras e padrões determinados. 

Memorandos, e-mails, políticas, instruções normativas e relatórios de 

progresso são exemplos de canais formais. Já encontros face a face, 

telefonemas e mensagens orais são canais informais. Embora canais 

informais sejam menos enfatizados nos processos de gerenciamento 

de projetos, muitas vezes seu uso pode contribuir de forma decisiva 

para o sucesso deles. Nessas situações a comunicação pode acontecer 

de forma verbal (por meio de palavras) ou não verbal (por meio de 

sinais corporais), e, neste ultimo caso, alguns elementos costumam 

contribuir para o processo: - expressão facial, - movimento dos olhos, 

- trejeitos e movimentos de cabeça, - postura e movimento do corpo, - 

componentes não verbais, - aparência pessoal.” (CHAVES, 2014, p.22 

e 23). 
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O número de canais ou caminhos de comunicação em potencial é um indicador da 

complexidade de comunicações do projeto é. O número total de canais de comunicação em 

potencial é n(n – 1)/2, onde n representa o número de partes interessadas. Por exemplo, um 

projeto com 10 partes interessadas tem 10(10 - 1)/2 = 45 canais de comunicação em potencial. 

Como resultado, um componente fundamental do planejamento das comunicações reais do 

projeto é determinar e limitar quem se comunicará com quem e quem receberá quais 

informações. (PMI, 2013, p.292) 

 

2.4 Métodos de comunicação 

Conforme PMI (2013, p.294 e 295), há vários métodos de comunicação usados para 

compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto que são classificados de um 

modo geral em: 

 Comunicação interativa realizada entre duas ou mais partes com troca de 

informações multidirecional. É a forma mais eficiente de garantir um 

entendimento comum por todos os participantes sobre tópicos específicos, e inclui 

reuniões, telefonemas, mensagens instantâneas, videoconferências, etc. 

 Comunicação ativa encaminhada para destinatários específicos que precisam 

receber as informações. Garante que as informações sejam distribuídas mas não 

que tenham realmente chegado ou tenham sido compreendidas pelo público-alvo. 

A comunicação ativa inclui cartas, memorandos, relatórios, e-mails, faxes, correio 

de voz, blogs, comunicados de imprensa, etc. 

 Comunicação passiva que é utilizada para volumes muito grandes de informações 

ou para públicos muito grandes, ela requer que os destinatários acessem o 

conteúdo da comunicação ao seu próprio critério. Esses métodos incluem sites de 

intranet, e-learning, bancos de dados de lições aprendidas, repositórios de 

conhecimentos, etc. 

As escolhas dos métodos de comunicação usados em um projeto precisam ser 

discutidas e acordadas pelas partes interessadas do projeto com base nos requisitos, custo e 

restrições de tempo do projeto, e o conhecimento e disponibilidade das ferramentas e recursos 

requeridos que podem ser aplicados no processo de comunicação. 
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2.5 Barreiras à comunicação 

Barreiras são elementos que interferem e distorcem o processo de comunicação, 

dificultando ou impedindo o correto entendimento entre emissor e receptor. (CHAVES, 2014, 

p.25) 

Conforme Chaves (2014, p.25 a 27), podem ser listadas como: 

 Barreiras presentes no emissor: - uso de linguagem e símbolos inadequados, 

diferentes significados; - escolha de canal; - características pessoais como timidez, 

impaciência etc; - tom de voz inadequado ou comunicação não verbal incoerente; 

- escolha do momento impróprio para transmitir a mensagem; - suposição de que 

o receptor já domina o assunto a ser tratado; 

 Barreiras presentes no receptor: - desatenção, impaciência ou pressa; - tendência a 

avaliar e julgar; - preconceitos e valores pessoais em dissonância com o conteúdo 

da mensagem; - pré-conclusões sobre as reais intenções do emissor: desconfiança; 

- resistência em aceitar a mensagem, por excesso de autoconfiança; 

 Barreiras presentes tanto no emissor quanto no receptor: pouca disponibilidade de 

tempo – talvez a barreira mais presente em nível gerencial; - interesse em 

distorcer a mensagem; - clima hostil e falta de franqueza; - diferenças nas 

hierarquias dos cargos e nos níveis culturais; 

 Barreiras presentes no próprio ambiente: - inadequação do canal escolhido; - 

distrações, ruídos, decoração do ambiente, interrupções frequentes. 

Há barreiras de conhecimento, comportamentais, organizacionais ou técnicas que 

ocorrem quando o emissor, consciente ou inconscientemente, acaba se expressando por meio 

de insultos estereotipados, críticas sarcásticas, informações prejudiciais (boatos) ou ataques 

pessoais, só conseguindo antipatias. (CHAVES, 2014, p.27 e 28).  

As barreiras de conhecimento incluem o despreparo para lidar com o processo oral ou 

escrito de comunicação, o uso de linguagem técnica não familiar a todos os envolvidos, a falta 

de conhecimento do assunto a ser comunicado, a sobrecarga de informações e o uso de 

equipamentos e tecnologia não dominados pelo emissor ou pelo receptor. (CHAVES, 2014, 

p.27)  



23 

 

A desconfiança entre as partes, atitudes hostis ou preconceituosas, ansiedade, 

desinteresse, omissão intencional de fatos e informações, não saber ouvir, falta de atenção ao 

assunto e prejulgamentos são exemplos de barreiras comportamentais. (CHAVES, 2014, p.28) 

As barreiras organizacionais incluem estruturas organizacionais inflexíveis ou 

excessivamente burocráticas; excesso de regras, padrões e procedimentos; equipamentos de 

comunicação inacessíveis, inadequados ou ultrapassados; e cultura organizacional que 

desestimula ou desfavorece o processo de comunicação na empresa. (CHAVES, 2014, p.28) 

As barreiras técnicas referem-se a equipamentos obsoletos, baixa qualidade de 

transmissão, distorções de sinais, uso incorreto de padrões técnicos ou desconhecimento da 

tecnologia empregada e versões conflitantes de sistemas informatizados. (CHAVES, 2014, 

p.29) 

Fukuyama (2016) agrupou as barreiras à comunicação encontradas na literatura em 

quatro grupos:  

 Ligadas à informação: - informação incompleta ou filtrada; - excesso ou 

irrelevância de informações; - falta de clareza na informação; - armazenamento e 

distribuição da informação; - estrutura ou regras organizacionais; 

 Ligadas ao indivíduo: - percepção associada ao conhecimento, à educação e 

experiência do indivíduo; - habilidade de comunicação do indivíduo; - resistência 

de mudança do individuo; 

 Ligadas à relação entre o emissor e o receptor: - posição, status e competição entre 

emissor e receptor; - necessidades divergentes entre emissor e receptor; - culturas 

distintas entre emissor e receptor; - conflito entre emissor e receptor; 

 Ligadas ao projeto: - falta de envio da informação ou envio no momento errado; - 

falta de um plano de comunicação formal; - falta de comunicação mais frequente; 

- falta de feedback; - distância geográfica entre equipes do projeto; - mudança de 

necessidades ou especificações do projeto. 
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Para considerarmos a comunicação eficaz significa que as informações são fornecidas 

no formato correto, na hora certa, ao público certo e com o impacto necessário, eliminando 

qualquer tipo de barreira que dificulte ou impeça a transmissão e o entendimento claro e 

objetivo da mensagem. A comunicação eficiente significa fornecer somente as informações 

que são necessárias. (PMI, 2013, p.290) Para isso, Chaves (2014, p.29) descreve algumas 

recomendações para superar as barreiras a comunicação. Esses cuidados nas comunicações, 

tanto escritas quanto orais, aumentam as chances de serem mais bem compreendidas, 

aprovadas e executadas: 

 Definir exatamente que tipo de informação deve ser enviado para cada parte 

interessada; 

 Usar um estilo de redação claro e objetivo em toda comunicação escrita, com 

frases bem-estruturadas e escolha adequada das palavras para facilitar a 

compreensão pelo receptor; 

 Evitar o uso de termos técnicos em excesso, ou de siglas e de jargão fora do 

contexto; 

 Observar, na comunicação oral, princípios definidos para comunicação escrita, 

como clareza, objetividade e construção adequada de frases, mas lembrando 

sempre que esse processo ocorre ao viso e sem chances de se reescrever ou apagar 

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

com o entendimento e feedback dados pelo receptor sobre a mensagem que lhe é 

transmitida; 

 Fazer uso de técnicas de apresentação, com a preparação antecipada, uso de 

design apropriado nos recursos audiovisuais, seguir roteiro preparado, utilizar boa 

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

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

 Não omitir atrasos ou outros problemas, que poderão ser recebidos pelos 

interessados por outros meios de comunicação com distorções e até falsas 

interpretações dos fatos; 

 Levar em contra que aspectos políticos e estruturas de poder são capazes de influir 

na condução de projetos, o que recomenda cuidado na forma e na maneira de 

redigir assuntos polêmicos, controvertidos ou passiveis de gerar conflitos e 

desentendimentos; 
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 Deixar claras, pelo emissor, a existência e a disponibilidade de um canal aberto 

(como encontros face a face previamente acertados) para o esclarecimento de 

dúvidas quando as partes interessadas desejarem; 

 Ter em conta que, para equipes virtuais em projetos, pode ser difícil, e por vezes 

impossível, a realização de reuniões presenciais, o que reforça a necessidade de 

um ótimo treinamento das mesmas em instrumentos como intranet e extranet, 

discussões por meio de chats e correio eletrônico, videoconferência e outras 

tecnologias disponíveis; 

 Ter conhecimento e fazer uso apropriado da tecnologia de comunicação a ser 

empregada, recomendando recursos que as partes interessadas saibam usar, de 

forma a torna-los instrumentos de apoio e não obstáculos ao processo de 

comunicação; 

 Avaliar permanentemente e aperfeiçoar suas habilidades técnicas e 

comportamentais ao lidar com o processo de comunicação, incorporando e 

fazendo uso de técnicas e lições aprendidas cada vez que ele ocorre; 

 Usar uma estratégia proativa de comunicação que leve em conta três elementos 

principais: 

 Identificar marcos de comunicação, nos quais o gerente reporte, às 

principais partes interessadas, os progressos significativos do projeto; 

 Estabelecer um canal de comunicação pessoal rápido e direto entre os 

gerentes do projeto e esses interessados, para que qualquer dúvida, surgida 

a qualquer hora, possa ser imediatamente esclarecida; 

 Manter uma publicação (newsletter) simples, mas atualizada, sobre o 

andamento do projeto, com linguagem familiar aos interessados, relatando 

os principais marcos atingidos até o momento, acompanhado de custos 

atualizados e próximos passos a serem dados, com uma estimativa provável 

de avanço do projeto. 
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2.6 Feedback 

Para que o processo de comunicação esteja completo com a transmissão da mensagem, 

o emissor deve verificar se a mensagem original foi recebida. Isso exige um feedback, ou seja, 

o caminho de volta do circuito da comunicação. O processo de feedback deve ser objetivo 

para ser útil. Se for distorcido ou corrupto, apenas confunde o emissor. O feedback deve 

fornecer ao emissor uma indicação clara de que a mensagem foi recebida, e simultaneamente 

deve apontar os assuntos nebulosos. (LEITAO)  

“O feedback sobre o conteúdo é fundamental, de modo que os 

emissores possam estar certos de que comunicaram de fato, e não 

simplesmente tentaram transmitir uma mensagem. Além disso, o 

feedback realça a eficácia de uma técnica de comunicação.” 

(LEITAO) 

 

2.7 Partes interessadas 

“Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que 

pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade 

ou resultado de um projeto. As partes interessadas podem estar 

ativamente envolvidas no projeto ou ter interesses que possam ser 

positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou término do 

projeto. As diferentes partes interessadas podem ter expectativas 

antagônicas que podem criar conflitos no âmbito do projeto.” (PMI, 

2013, p.30) 

 

Conhecer as partes interessadas do projeto é necessário para o planejamento das 

comunicações, o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de 

comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos de cada uma 

delas. O principal benefício deste processo é a identificação e a documentação da abordagem 

de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes interessadas. (PMI, 2013, p.289) 

“Um bom plano de comunicação deve identificar quem são as partes interessadas, 

quais os seus interesses e expectativas no projeto e procurar passar o máximo de informação, 

visando que os seus interesses sejam atendidos de forma satisfatória.” (LEITAO) 
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2.8 A comunicação em gerenciamento de projetos 

O PMI (2013, p.3) conceitua projeto como um esforço temporário, com data de inicio e 

término definidos, para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O resultado desse 

projeto pode ser tangível ou intangível. Carvalho e Mirandola descrevem projeto como um 

sistema de trabalho complexo no qual elementos humanos, organizacionais, procedurais e 

técnicos estão integrados. Portanto, se um projeto envolve interação humana, isto requer 

comunicação.  

 

2.9 Processos do gerenciamento de comunicação do projeto 

“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, p.287) 

 

A Gerência das Comunicações do Projeto compreende três processos para assegurar 

que a geração, coleta, distribuição, armazenamento e apresentação das informações do projeto 

sejam realizados adequadamente e no tempo certo. (CARVALHO E MIRANDA). O PMI 

(2013, p.287) fornece uma visão geral desses processos (Figura 5): 

 Planejar o gerenciamento das comunicações: o processo de desenvolver uma 

abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas 

necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, e nos ativos 

organizacionais disponíveis. 

 Gerenciar as comunicações: 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. 
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 Controlar as comunicações: 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. 

 

Figura 5 – Visão geral do processo do Gerenciamento das comunicações do projeto 

 

Fonte: PMI (2013, p.288) 
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Conforme PMI (2013, p.287), as atividades de comunicação envolvidas nesses 

processos podem ter frequentemente muitas dimensões potenciais que devem ser 

consideradas, incluindo, mas não se limitando a: 

 Interna (dentro do projeto) e externa (cliente, fornecedores, outros projetos, 

organizações, o público); 

 Formal (relatórios, minutas, instruções) e informal (emails, memorandos, 

discussões ad hoc); 

 Vertical (nos níveis superiores e inferiores da organização) e horizontal (com 

colegas); 

 Oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial (comunicações 

confidenciais); e 

 Escrita e oral, e verbal (inflexões da voz) e não verbal (linguagem corporal). 

 

2.9.1 Planejar o gerenciamento das comunicações 

É o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação 

do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e nos 

ativos organizacionais disponíveis, tendo como principal benefício à identificação e a 

documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes 

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

partes interessadas. (PMI, 2013, p.289)  

A Figura 6 ilustra o diagrama do fluxo de dados do processo planejar o gerenciamento 

das comunicações. 

 

  



30 

 

Figura 6 – Diagrama do fluxo de dados do processo planejar o gerenciamento das comunicações 

 

Fonte: PMI (2013, p.289) 
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Para alcançar o êxito final de qualquer projeto, alcançando seu objetivo, é importante 

realizar o planejamento das comunicações do projeto. Se ocorrer de maneira inadequada pode 

causar problemas, tais como o atraso na entrega de mensagens, a comunicação de informações 

para o público incorreto ou a comunicação insuficiente para as partes interessadas e a má 

intepretação das mensagens comunicadas. (PMI, 2013, p.290) 

O planejamento das comunicações, na maioria os projetos, é realizado durante o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, permitindo que os recursos 

adequados, tais como tempo e orçamento, sejam alocados às atividades de comunicação. 

(PMI, 2013, p.290) 

A necessidade de comunicar as informações dos projetos, as necessidades de 

informação e os métodos de distribuição variam de projeto a projeto. Os métodos de 

armazenamento, recuperação e disposição final das informações do projeto devem ser 

consideradas e documentadas de forma apropriada durante o processo. (PMI, 213, p.290) 

Embora todos os projetos compartilhem a necessidade de comunicar as informações do 

projeto, as necessidades de informação e os métodos de distribuição podem variar muito. 

Além disso, os métodos de armazenamento, recuperação e disposição final das informações 

do projeto devem ser considerados e documentados de forma apropriada durante o processo. 

(PMI, 2013, p.290) 

“Os resultados do processo planejar o gerenciamento das comunicações devem ser 

analisados periodicamente durante o projeto e revisados conforme necessário para garantir a 

aplicabilidade contínua.” (PMI, 2013, p.290) 

 

2.9.2 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, tendo 

como principal benefício possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as 

partes interessadas do projeto. (PMI, 2013, p.297) 
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A Figura 7 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo gerenciar as 

comunicações. 

 

Figura 7 – Diagrama do fluxo de dados do processo gerenciar as comunicações 

 

Fonte: PMI (2013, p.298) 

 

O processo de gerenciamento da comunicação vai além da distribuição de informações 

relevantes e procura assegurar que as informações sendo comunicadas para as partes 

interessadas do projeto sejam geradas de forma apropriada, assim como recebidas e 

compreendidas, fornecendo também oportunidades às partes interessadas de solicitar 

informações, esclarecimentos e discussões adicionais. (PMI, 2013, p.298)  
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O PMI (2013, p.298 e 299) descreve que as técnicas e considerações para o 

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

 Modelos de emissor - receptor. A incorporação de ciclos de feedback para 

fornecer oportunidades de interação/participação e remover barreiras de 

comunicação; 

 Escolha dos meios de comunicação. Situações específicas de quando comunicar 

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

relatório formal, e quando se comunicar presencialmente ou por e-mail; 

 Estilo de redação. Uso adequado da voz ativa ou passiva, estrutura das frases, e 

escolha das palavras; 

 Técnicas de gerenciamento de reuniões. Preparação de uma agenda e 

administração de conflitos; 

 Técnicas de apresentação. Consciência do impacto da linguagem corporal e 

desenvolvimento de recursos visuais; 

 Técnicas de facilitação. Obtenção de consenso e superação de obstáculos; 

 Técnicas de escuta. Escutar ativamente (confirmar, esclarecer e confirmar o 

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

 

2.9.3 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. O principal benefício deste processo é a garantia de um fluxo ótimo 

de informações entre todos os participantes das comunicações, em qualquer momento. 

(PMI,2013, p.303)  
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A Figura 8 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo controlar as 

comunicações. 

 

Figura 8 – Diagrama do fluxo de dados do processo controlar as comunicações 

 

Fonte: PMI (2013, p.304) 

 

O processo controlar as comunicações pode acionar uma repetição dos processos 

planejar o gerenciamento das comunicações e/ou gerenciar as comunicações. Essa repetição 

ilustra a natureza contínua dos processos de gerenciamento das comunicações do projeto. 

Elementos de comunicação específicos, tais como questões ou principais indicadores de 

desempenho (por exemplo, cronograma, custos e qualidade reais versus planejados) podem 

acionar uma revisão imediata, enquanto outros não. O impacto e as repercussões das 

comunicações do projeto devem ser cuidadosamente avaliados e controlados para assegurar 

que a mensagem correta seja entregue à audiência correta, no tempo certo. (PMI, 2013, p.304) 
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3. A PRÁTICA DE COMUNICAÇÃO EM PROJETOS NA AREA DE FINANÇAS 

EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

A área de finanças em uma instituição financeira tem como objetivo o controle das 

finanças corporativas, no apoio de criação de valor aos negócios e na contribuição ao 

desempenho da instituição financeira. Essa atuação é analítica e crítica, pois a área elabora 

todos os reportes analíticos de forma a influenciar as decisões dos negócios.  

A área de projetos em finanças dentro de instituição financeira é responsável pelo 

gerenciamento dos seguintes projetos: - regulatórios: atendimento a obrigações normativas 

solicitadas pelo Banco Central do Brasil, Receita Federal e outros órgãos reguladores; - 

offshoring: transferência de atividades operacionais para outro site; - automação de atividades; 

- projetos globais que são requeridos pelo grupo; - implementação de sistemas operacionais 

ou contábeis. Os projetos gerenciados em finanças em uma instituição financeira podem ser 

locais e globais.  

O processo de comunicação para esses projetos deve se ajustar ao ambiente 

organizacional, mas também a natureza de cada empreendimento que está sendo 

desenvolvido. Como os projetos tem características diferentes, apresentam requisitos e 

comportamentos específicos que devem ser considerados no gerenciamento de comunicação. 

Existe uma estratégia definida de comunicação para todos os projetos. Nessa estratégia 

há requisitos de comunicação formal e informal, bem como detalhados todos os canais de 

comunicação (orais, escritos, eletrônicos e digitais). As principais entregas do plano de 

comunicação são: 

 Conference call semanal de atualização: reunião realizada por conference call com 

os líderes de projetos para a atualização da evolução do projeto na semana, 

demonstrando o cronograma, as principais entregas, custos, itens de atenção, 

planos de ação. As entregas da semana seguinte e qualquer adequação do 

cronograma também são discutidas nessa conference; 

 “Status report”: e-mail enviado semanalmente a todos os envolvidos no projeto 

com as atualizações discutidas na conference call. Esse e-mail é a fornalização dos 

assuntos discutidos na conference call. 
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  Comitê mensal de projetos: realizado por videoconferência, em inglês, com o 

objetivo de atualização da evolução dos projetos em uma reunião envolvendo as 

principais partes relacionadas (sponsor, diretores, gerentes de projetos, gerentes de 

negócios, entre outros).  

Um dos canais mais utilizados para comunicação pelos colaboradores em toda 

instituição é o messenger. Para trocas de informações mais formais é utilizado o e-mail. 

Porém quando há necessidade de comunicação com rapidez, o canal mais utilizado é o 

telefone. Utiliza-se o e-mail para a formalização de discussões como mecanismo de redução 

da falta de entendimento e histórico das ações que levaram a conclusão das discussões. 

As reuniões e decisões do projeto devem ser documentadas em ata, aprovadas pelos 

participantes e arquivadas no diretório da rede, bem como envio para todos os envolvidos 

(versão draft e final). 

Embora exista uma estratégia definida de comunicação para cada projeto, faltam objetividade 

e planejamento nos processos de comunicação. Como varias informações são solicitadas por 

e-mail, muitas vezes não há clareza e objetividade na preparação do requerimento dessa 

solicitação gerando falha no entendimento das informações que precisam ser enviadas. 

Algumas reuniões, devido a falta de planejamento e público inadequado para conclusões, 

demandam novos agendamentos. Porém, a reunião realizada para o Comitê de Projetos, onde 

há engajamento de todos os envolvidos para elaboração e preparação da apresentação a ser 

realizada, existe planejamento de como a reunião deve ser realizada, bem como todos os itens 

a serem comunicados, conseguindo cumprir o objetivo de comunicação. 

A comunicação eficaz significa que as informações são fornecidas no formato correto, 

na hora certa, ao público certo e com o impacto necessário, eliminando qualquer tipo de 

barreira que dificulte ou impeça a transmissão e o entendimento claro e objetivo da mensagem 

(PMI, 2013, p.290). Como em alguns casos, a comunicação utilizada em projetos na área de 

finanças não cumpre seu objetivo há necessidade de revisar todo o plano de comunicação, 

bem como adotar as melhores práticas para que esse processo seja completo e atenda o seu 

objetivo.  

  



37 

 

4. ANALISE DAS MELHORES PRATICAS 

Conforme artigo publicado pelo LEITAO, a comunicação pode ser definida como o 

relacionamento entre pessoas, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, 

informações, modificando mutuamente o meio onde estão inseridos. A comunicação é um 

processo pessoal. A fonte e o recebedor da comunicação são pessoas. Ao transmitir ou receber 

alguma mensagem o indivíduo procede de acordo com suas características pessoais 

selecionando a mensagem, interpretando-a, modificando-a, acrescentando e/ou suprimindo 

aspectos. Em suma, transformando-a de acordo com suas próprias características. 

Mas a comunicação é ainda muito mais difícil do que parece se temos em vista o seu 

conceito. Entendemos que comunicar não significa simplesmente informar, como se pode 

pensar. A comunicação envolve compreensão e persuasão. Só existe comunicação se a 

mensagem for compreendida e, mais ainda, se houver persuasão. (LEITAO) 

Por isso o gerenciamento da comunicação não é simples, pois envolve pessoas com 

contexto cultural, vivências e emoções diferentes. Os fatores ambientais e culturais da 

empresa também devem ser incluídos nessa analise.  

As melhores práticas listadas abaixo são utilizadas para minimizar os problemas de 

comunicação em projetos. 

Para comunicar-se bem são necessárias habilidades. Essas habilidades que são comuns 

ao gerenciamento geral e ao gerenciamento de projetos são listadas pelo PMI (2013, p.288): 

 Escutar ativamente e de modo eficaz; 

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

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

 Levantar dados para identificar ou confirmar as informações; 

 Definir e administrar as expectativas; 

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

 Motivar para encorajar ou reassegurar; 

 Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 

 Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes; 

 Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; e 

 Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. 
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Algumas práticas podem ser implementadas para conseguir uma comunicação mais 

eficaz conforme Osman: 

 Estabelecer um plano de comunicação claro: um plano de comunicação deve 

definir as regras de engajamento e a frequência da comunicação. O plano deve 

conter também um repositório de informações de contato de todos os membros da 

equipe, assim como uma listagem de todas as reuniões de atualizações de status.  

 Dar importância a conversas informais: as conversas informais são fundamentais 

para se construir afinidade e coesão, e no final de contas, confiança e uma 

comunicação mais bem sucedida dentro da equipe. Essas discussões informais 

devem ser planejadas com antecedência em reuniões de uma destas maneiras: 

 Reuniões de status regulares devem começar ou terminar com discussões 

não relacionadas ao trabalho; 

 Discussões informais devem ser consideradas pelo planejamento de 

reuniões especificas que tenham foco na socialização de equipe. 

 Conduzir reuniões estruturadas: as reuniões devem ser realizadas com um objetivo 

sólido: 

 A reunião deve ter uma pauta específica com o objetivo da reunião e o que 

precisa ser alcançado no final da mesma. A pauta deve ser enviada com 

antecedência para os convidados terem chance de pensar através dos 

tópicos de discussões e se prepararem para a reunião; 

 A reunião deve ter um facilitador (gerente de projetos) que deve garantir 

que a equipe permaneça no tema e quaisquer discussões fora da pauta sejam 

adiadas para outra reunião; 

 Quaisquer riscos, questões e itens de ação que surjam durante a reunião 

devem ser capturados pelo gerente de projetos e atribuídos responsáveis a 

cada um deles; 

 As decisões da reunião devem ser formalizadas por e-mail, devendo incluir 

pelo menos os itens de ação acordados e os responsáveis atribuídos, para 

manter uma trilha de auditoria por escrito para quem estiver trabalhando 

nisso. 
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 Utilizar vídeo quando necessário: em reuniões presenciais os gerentes de projeto 

tem a vantagem de projetar e ler as expressões faciais e linguagem corporal de seu 

publico. Em reuniões delicadas, quando as tensões são elevadas, o gerente de 

projetos deve solicitar a utilização de videoconferência para ajudar na mitigação 

dos efeitos negativos da comunicação não visual. 

 Utilizar o e-mail efetivamente: usá-lo ineficientemente como uma ferramenta para 

gerenciar equipes pode ser uma confusa inundação, mas aplicá-lo de forma eficaz 

facilita o fluxo de comunicação da equipe. Há geralmente quatro regras principais 

que precisam ser seguidas: 

 As mensagens de e-mail precisam ser tão sucintas e concisas quanto o 

possível. Digitar e-mails muito longos e esperar que membros da equipe 

leiam cada linha não é muito pragmático e um gerente de projeto ganharia 

melhor a atenção da equipe quebrando um longo e-mail em duas ou três 

mensagens separadas. 

 Se o e-mail contém vários itens de ação para a equipe, esses itens não 

deveriam estar enterrados nos parágrafos da mensagem, o que se tornará 

difícil e confuso de encontrar. Em vez disso, ações devem ser destacadas 

em pontos separados, com marcas ou itens numerados em uma lista de 

forma que se destaquem para os destinatários. 

 Um assunto diferente deve ser usado para cada novo tópico de e-mail. É 

muito irritante ver uma resposta de um e-mail antigo que contém um tópico 

com várias mensagens que não têm relação com o novo tópico. Além disso, 

membros de uma equipe normalmente precisam procurar e-mails anteriores 

em suas caixas de entrada para recordarem de uma decisão ou ação e ter um 

assunto descritivo, torna muito mais fácil recuperá-los. 

 “Responder a todos” e “Com cópia oculta” devem ser utilizados com 

moderação. Quando alguém não precisa ser incluído em uma cadeia de e-

mail ou uma resposta, incluí-lo acaba sendo altamente contraproducente. 

Para facilitar a comunicação por e-mail, também é uma boa idéia para o gerente 

de projeto criar listas de discussão que a equipe possa utilizar para discutir 

tópicos.  
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Na fundamentação teórica estão listadas algumas práticas sugeridas pelo PMI para 

conseguir uma comunicação eficaz entre o gerente de projetos e as partes interessadas: 

 Mapear as partes interessadas, contendo a necessidade de informação e requisitos 

de cada uma delas; 

 Identificar quem precisa de informações e qual a melhor forma de recebê-la; 

 Elaborar o plano de comunicação. 

 Definir claramente quem é o emissor e quem é receptor; 

 Mapear os canais e meios de comunicação adequados; 

 Verificar se o conteúdo transmitido foi adequadamente compreendido e todos os 

usuários estão comprometidos com o objetivo 

 Realizar o feedback sobre a mensagem transmitida 

 Eliminar todas as barreiras para que a comunicação flua adequadamente. 

 Analisar o processo de gerenciamento de comunicação periodicamente durante o 

projeto e efetuar a revisão conforme necessário para garantir a aplicabilidade 

necessária. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a melhores práticas a serem utilizadas no 

gerenciamento de projetos na área de finanças em instituições financeiras com base na revisão 

bibliográfica sobre os artigos e guias de comunicação e projetos. 

“Observando a técnica descrita, a comunicação direciona naturalmente seus estudos 

para a procura de mensagens adequadas, corretas, oportunas, claras, concisas, precisas que 

possam ser assimiladas sem ruídos pelos participantes. Para atingir tal meta, a comunicação 

procura ajustar o seu discurso, estudando as habilidades e disposições de emissores e 

receptores, a natureza técnica dos canais, a complexidade e/ou simplicidade dos conteúdos, a 

oportunidade e regularidade dos fluxos, o tamanho dos grupos.” (REGO, 1996)  

O importante desse trabalho é demonstrar esse fluxo de comunicação, observando 

todos os elementos que devem ser analisados em conjunto para conseguirmos obter uma 

comunicação eficiente, fornecendo somente as informações necessárias e de forma eficaz, no 

formato correto, na hora certa, ao publico certo e com o impacto necessário. A comunicação 

está em todas as atividades de gestão do projeto e não há como fazer gerenciamento sem 

comunicação.  

Para comunicar-se com eficácia, o gerente de projetos deve conhecer bem os assuntos 

a serem tratados, bem como conhecer o papel de emissor, conhecer o receptor e utilizar as 

melhores práticas para transmitir a mensagem adequadamente, sem barreiras de comunicação, 

e assim, conseguir atingir o objetivo. E acima de tudo, lembrar que esse processo possui 

características pessoais do emissor e receptor, selecionando a mensagem, interpretando-a, 

modificando-a, acrescentando e/ou suprimindo aspectos. E que a comunicação só existe se a 

mensagem for compreendida. 

Esse é um tema que não deve ser analisado individualmente. Deve ser analisado em 

conjunto com as outras áreas do conhecimento no gerenciamento de projetos. A comunicação 

é um processo que é utilizado em todo o projeto, todos precisam se comunicar e por isso, a 

necessidade de um estudo sobre esse processo. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Há outras questões que não foram concluídas nesse trabalho e que devem ser 

analisadas posteriormente. A primeira delas é o gerenciamento de partes interessadas que 

pode ser influenciado e explorado juntamente com o gerenciamento de riscos. O impacto do 

gerenciamento de comunicação na integração é outra questão que deve ser analisada 

posteriormente.  
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