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RESUMO  

 

 

Este trabalho tem como objetivo reforçar a importância do gerenciamento da comunicação em 

gerenciamento de projetos e como seu planejamento afeta os resultados finais, levando ao 

sucesso ou não do mesmo. Ao abordar o tema gerenciamento de comunicação, deve-se 

considerar que a comunicação eficaz é um dos grandes desafios às organizações modernas, 

visto que os maiores erros e fracassos em um projeto são causados devido à falhas na 

comunicação. O gerente de projetos por ser a pessoa destinada à liderar a equipe de profissionais 

envolvidos para atingir os objetivos propostos no projeto, é o responsável também pelos erros 

e acertos nesse processo, assim sendo, é de suma importância que tenha habilidades técnicas 

necessárias para que a comunicação seja eficaz. Concluiu-se portanto, que investir na 

comunicação traz a organização ganho de tempo na realização dos projetos, produtividade, 

eficiência, redução nos custos, conduzindo o projeto ao sucesso.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Comunicação. Comunicação em Projetos. Stakeholders.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to reinforce the importance of communication management in project 

management and how its planning affects the final results, leading to success or not. When 

addressing the topic of communication management, it should be considered that effective 

communication is one of the great challenges to modern organizations, since the biggest 

mistakes are caused due to communication failures. Failure in the communication process is 

one of the main causes of failure in a project. The project manager is the one who develops the 

communication management plan, so it is responsible for the mistakes and correctness of this 

process, so it is of the utmost importance that you have the understanding and skills necessary 

for effective communication. It was concluded, therefore, that investing in communication 

brings the organization time gain in the realization of projects, productivity, efficiency, 

reduction in costs, leading to success in the project. 

 

Keywords: Communication Management. Communication in Projects. Stakeholders. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Com a evolução tecnológica e suas inovações, a sociedade e, posteriormente, as 

empresas vivem constantemente batalhas para superar os obstáculos que se apresentam 

diariamente, especialmente quando se aborda o tema Comunicação. Para atingir resultados 

satisfatórios em meio essa turbulência, há de se encarar os problemas no ambiente de trabalho, 

relacionamentos pessoais e profissionais.  

O uso de metodologias adequadas vem auxiliando no gerenciamento de projetos, 

visando a melhora do desempenho nos trabalhos realizados. Por isso, ações relacionadas ao 

gerenciamento de comunicação em um projeto, devem ser organizadas e planejadas 

inicialmente, pois ao iniciar um trabalho, a equipe deverá fazer uso da comunicação de forma 

eficaz e assertiva para o sucesso do projeto, considerando que cada pessoa tem um jeito próprio 

de se comunicar. 

A comunicação apresenta-se como uma peça chave no processo de gerenciamento, visto 

que ao trocar informações, essa poderá ser clara ou não, dependendo do formato que a 

mensagem está sendo enviada ou recebida.  

Assim sendo, o presente estudo com o intuito de facilitar o entendimento do tema, 

primeiramente será abordado uma visão geral sobre a comunicação para compreensão deste 

processo estruturado em uma organização. Em seguida, cita-se o gerenciamento de 

comunicação, que segundo o Guia PMBOK, divide-se em planejamento da comunicação, 

gerenciamento da comunicação e o controle da comunicação, abordando como se dá o 

planejamento dos processos de gerenciamento de stakeholders em projetos, focando nas 

expectativas e o impacto deste tipo de gerenciamento nos projetos. Por fim, finaliza-se a revisão 

bibliográfica demonstrando a importância do gerenciamento da comunicação na eficácia de um 

projeto, demonstrando um modelo simplificado de gerenciamento, onde expressa a importância 

de um gerente de projetos na comunicação de uma organização, durante o ciclo de vida do 

projeto, visto não ser o suficiente se interessar pela comunicação, mas sim, observar e utilizar 

na prática transformando-a em conhecimento. 

Para alinhar referidas informações, além de autores com conhecimento relevante ao 

tema, o Guia PMBOK (PMI, 2017) será utilizado como base para estruturar este trabalho, visto 

que suas orientações servem para comunicação em projetos e também no gerenciamento de 

comunicação. 
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1.1 PROBLEMA  

 

 

Entender o papel do gerente de projetos na condução de um plano de comunicação, é de 

suma relevância para garantir a eficácia entre emissor e receptor. Isto posto, a problemática que 

envolve este trabalho é: Qual a importância do gerenciamento de comunicação no 

gerenciamento de projetos? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

 

Administrar as informações durante o ciclo de vida de um projeto é responsabilidade do 

gerente de projetos e, um plano de comunicação bem executado, é o fator predominante para o 

sucesso do empreendimento. A habilidade de comunicação é essencial para garantir a 

compreensão das informações, por isso, todos os envolvidos devem estar atentos no decorrer 

do processo, ou seja, desde o início até o encerramento do projeto.  

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

 

Como objetivo geral, delimitou-se reforçar a importância do gerenciamento da 

comunicação em gerenciamento de projetos e como afeta o resultado do projeto, levando ao 

sucesso ou não do mesmo.  

 

Os objetivos específicos dividem-se em:  

1. Identificar as habilidades de comunicação da equipe de projetos;  

2. Definir responsabilidades de cada um na equipe de projeto, em relação ao grau de 

importância do conteúdo a ser comunicado e a quem;  

3. Estabelecer formato de comunicação, essa deve ser clara, objetiva e precisa. 
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1.4 METODOLOGIA  

 

 

A metodologia utilizada neste trabalho, tem o objetivo de estabelecer critérios para uma 

melhor compreensão quanto a importância do gerenciamento de comunicação no 

gerenciamento de projetos, tema objeto deste trabalho. Para tanto, adotou-se uma metodologia 

qualitativa, com abordagem descritiva e explicativa quanto a seus fins; e, quanto a seus meios, 

será realizada uma pesquisa bibliográfica através de meio documental, objetivando explicar o 

problema através de referenciais teóricos. 

A pesquisa qualitativa, segundo Gil (2007), analisa o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social e/ou de uma organização, objetivando descrever, 

compreender e explicar determinado fenômeno.  

A abordagem descritiva, nesse sentido, apresenta as características da população ou de 

determinado fenômeno, podendo ainda, definir a natureza destes (VERGARA, 2004). De 

acordo com Gil (2007, p. 43), a pesquisa explicativa é a continuação da descritiva, “posto 

que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja 

suficientemente descrito e detalhado”. Com este intuito, utilizou-se estas duas abordagens 

quanto aos fins desta”. Isto posto, estas duas abordagens são aplicadas quanto aos fins 

deste trabalho. 

Quanto aos meios da pesquisa, utilizou-se a documental, que trilha os mesmos 

caminhos da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2007), utiliza 

fontes de materiais já elaborados, constituído basicamente por livros e artigos científicos 

localizados em bibliotecas. Já a pesquisa documental, recorre a fontes mais diversificadas, 

tais como, jornais, revistas, documentos oficiais, entre outros.  

Para tanto, realizou-se neste trabalho uma pesquisa bibliográfica a partir de livros, 

publicações avulsas, teses, entre outros, com o objetivo principal de responder ao problema 

através de material detalhado. Com a pesquisa documental, foi possível analisar e descrever o 

objeto do estudo, contribuindo para a justificativa da conclusão. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

 

Apresenta-se neste capítulo o referencial teórico, com foco primeiramente na 

comunicação como um todo e, na sequência, o gerenciamento de comunicação e a relevância 

dos stakeholders neste processo, visto o gerenciamento ser de suma importância para o 

desenvolvimento de um projeto, pois é nele que se conhece e analisa as necessidades e 

interesses das partes envolvidas. 

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

 

 

Comunicação segundo Chaves et al. (2014, p. 20) “é a relação estabelecida pela 

transmissão de estímulos e pelas respostas provocadas”, ou seja, é tornar comum à troca 

informações, sentimentos, experiências vividas, atos, palavras. 

A comunicação em uma organização ocorre para que as pessoas compreendam as tarefas 

a serem executadas, com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas no projeto, nesse sentido, 

a relevância de compreender o gerenciamento da comunicação em um projeto (OLIVEIRA, 

2008). 

Por ser a comunicação uma troca de relacionamentos, tornou-se um processo universal 

para estabelecer a relação entre as pessoas, com a função de informar, persuadir, educar, 

socializar e distrair (GONÇALVES, 2014). 

A função de informar objetiva difundir o conhecimento; persuadir induz o indivíduo a 

aceitar algo; educar leva as questões sociais e culturais, conforme a experiência de cada um; 

socializar permite a interação e integração das pessoas e distrair está ligado à função de 

promover o lazer (CHAVES et al., 2014).  

No caso de gerenciamento de projetos, a comunicação assume um significado 

específico, restrito aos processos que garantam a coleta, distribuição, o acesso e a disseminação 

das informações voltadas ao projeto, de forma apropriada para atingir os objetivos propostos 

(BRAGA; PASSOS, 2006). 

Seguindo ensinamentos de Kotler (2000), para que a comunicação se torne eficiente, é 

necessário o conhecimento dos tipos de comunicação, entender o processo de dois elementos: 

emissor e receptor; e também, de duas ferramentas: a mensagem e o canal.  
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2.1.1 Tipos de Comunicação  

 

 

 A comunicação segundo Dismore e Cavalieri (2011) pode ser: verbal, não verbal e 

paralinguística.  

a) Comunicação verbal: divide-se em oral ou escrita.  

Na forma oral é transmitida por meio de palavras, e mesmo com toda evolução 

tecnológica continua sendo o tipo mais eficaz. Difere-se por ser mais rápida do que a escrita, 

permite manter a mensagem simples e sucinta, gerando clareza e agilidade no processo.  

Para trabalhos em equipe, a comunicação oral presencial é muito eficiente, pois tem um 

potencial motivador pessoal muito importante. Nesse sentido, um gerente de projetos não pode 

abrir mão desta ferramenta, pois é ela que poderá gerar confiança dentro da sua equipe de 

trabalho. 

A forma escrita é mais detalhada do que a oral e vem ganhando espaço por causa das 

facilidades que a tecnologia proporciona. O e-mail é um dos recursos mais úteis neste caso. É 

utilizada preferencialmente para explicar temas de maior complexidade, ou ainda, formalizar 

algum processo.  

No quadro abaixo, apresenta-se algumas vantagens da comunicação verbal. 

 

Comunicação Verbal Oral Comunicação Verbal Escrita 

• Possibilita a obtenção de feedback do receptor no 

momento da transmissão da mensagem, na maioria 

dos casos; 

• É fundamental para o gerenciamento de conflitos e 

negociações, pois consegue ter maior entendimento 

dos problemas e opiniões, viabilizando assim a 

minimização de problemas. 

• É mais detalhada; 

• Possibilita maior organização e entendimento do 

receptor, deixando a mensagem à sua disposição 

para revisão e absorção; 

• É feita em seu próprio ritmo. 

Quadro 1 – Vantagens da comunicação verbal 

Fonte: Dismore e Cavalieri (2011), adaptado pela autora (2018). 

 

b) Comunicação não verbal: também conhecida como linguagem corporal, pois não 

faz o uso de palavras. Exclui ainda o uso de sinais vocais ou paralinguísticos e indicações como 

tons de voz emocional (DISMORE; CAVALIERI, 2011). Este tipo de comunicação pode em 

alguns momentos, substituir de forma mais eficiente à comunicação verbal. Como exemplo de 

sinais não verbais, cita-se, a dor, os sentimentos, as emoções e o cansaço. 
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c) Comunicação paralinguística: usa de tonalidade de voz, da qualidade dos sons que 

acompanham a fala, estabelecendo a situação em que o falante se encontra. Por exemplo, analisa 

se o falante está bem ou mal, alegre ou triste, cansado ou bem disposto.  

Este tipo de comunicação é uma excelente ferramenta no tratamento com os interessados 

no projeto, principalmente da equipe de projetos, pois faz análise de como está o nível de 

motivação e satisfação das pessoas que trabalham no dia a dia da organização (DISMORE; 

CAVALIERI, 2011). 

 

 

2.1.2 Estilos de Comunicação  

 

 

O estilo de comunicação parte do princípio de como o conteúdo da mensagem verbal 

deve ser transferida a equipe e as partes envolvidas no projeto. O gerente de projeto deve, nestes 

casos, estar habilitado para decidir qual estilo produzirá resultados mais vantajosos ao projeto, 

seja ele formal ou informal (DISMORE; CAVALIERI, 2011). 

A comunicação formal segue regras e procedimentos internos da organização, sendo 

confirmados normalmente por um formato ou protocolo. No ambiente de projetos, toda a 

documentação deve passar pelas mãos do gerente de projetos para análise e resolução dos 

problemas. 

Já na comunicação informal, não existem formalidades e regras, ou seja, a comunicação 

é livre. Este tipo de comunicação pode trazer muitas vantagens à organização se bem utilizada, 

dentre elas: não gerar custos elevados, pois não depende de confirmações oficiais; agilidade de 

execução, por agregar valores de tempo ao projeto; gera uma comunicação sustentada pela 

confiança entre os envolvidos, considerando que toda a equipe estará imbuída em tal objetivo. 

No gerenciamento de projetos, têm-se adotado uma gestão mais informal, onde pode-se 

atingir uma comunicação eficiente tanto nas direções horizontal quanto na vertical. Contudo, 

embora a comunicação informal seja utilizada, não se pode esquecer que a comunicação formal 

é necessária e indicada em inúmeras situações durante todo o ciclo de vida do projeto 

(DISMORE; CAVALIERI, 2011). 
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2.1.3 Planejamento das Comunicações 

 

 

O planejamento da comunicação conforme Guia PMBOK é um documento formal, que 

objetiva auxiliar no desenvolvimento de estratégias e no processo de comunicação (PMI, 2017). 

Neste tópico, será apresentado um modelo de comunicação para melhor compreensão 

de como funciona este processo. O modelo abaixo, representa um exemplo moderno 

considerando os vários elementos que participam e interferem neste processo. Todos os 

elementos presentes são de suma importância, por isso, devem ser analisados com atenção, pois 

o bom desempenho do conjunto é que dita uma comunicação efetiva. 

 

 

Figura 1 – Modelo básico de comunicação segundo guia PMBOK 
Fonte: PMI (2017, p. 373) 

 

Analisando a figura acima, o emissor é o que emite a mensagem para o receptor. Para 

dar início a comunicação, o emissor deve codificá-la para que esta seja transmitida através do 

meio do canal de comunicação. A comunicação se tornará eficaz quando atingir seus objetivos, 

ou seja, quando enviar a mensagem desejada ao receptor (PMI, 2017). A mensagem pode ser 

transmitida pela voz, por texto, desenho, gestos, movimentos ou expressões faciais, resultante 

do processo de codificação, que transforma a informação entre emissor e receptor. Atualmente, 

a mensagem é muito usada por meios eletrônicos.  

A transmissão dessa mensagem pode ser comprometida por vários fatores, dentre eles, 

distância, tecnologia desconhecida, infraestrutura inadequada, diferença cultural e falta de 
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informações prévias. Esses fatores são os também conhecidos ruído, ou seja, tudo o que afeta e 

interfere na transmissão da mensagem. Como exemplo, cita-se os erros de escrita e 

interpretação, falta de atenção do receptor, distorções em sinais eletrônicos, entre outros.  

O receptor é o que recebe a informação e interpreta, ou seja, é o destinatário da 

mensagem. Este processo contribui para melhorar a compreensão do receptor com os tópicos 

da mensagem, objetivando maior clareza e precisão no conteúdo da mensagem.  

O canal de comunicação é um meio intermediário de expressão capaz de transmitir 

mensagens, com o objetivo de atingir o receptor que as interpreta. Pode ser formal ou informal. 

Nos canais formais, utilizam-se processos estruturados e diretivos, sendo produzidos conforme 

as regras determinadas. Já os canais informais, são encontros face a face, telefonemas e 

mensagens orais, podem acontecer de forma verbal (por meio de palavras) ou não verbal 

(expressão facial, movimento dos olhos, postura do corpo, aparência pessoal). 

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

à sua mensagem, porém não quer dizer que ele compreendeu a mensagem. “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” (CHAVES 

et al., 2014, p. 22). 

 

 

2.2 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO EM PROJETOS  

 

 

O processo de gerenciamento de comunicação objetiva ajustar-se “não só ao ambiente 

organizacional no qual o projeto está inserido, mas também ao tipo ou natureza de cada 

empreendimento que está sendo desenvolvido” (CHAVES et al., 2014, p. 33). 

Nesse sentido, compreender o projeto é de suma importância pois este, é o fator que 

determina o sucesso ou insucesso do mesmo. A compressão equivocada dos objetivos do 

projeto certamente resultará no fracasso deste. Para evitar este cenário, é necessário um 

gerenciamento de comunicação adequado, de forma que a execução seja dirigida aos objetivos 

propostos (PMI, 2017). 

Chaves et al. (2014, p. 54), confirmam tal entendimento, expressando que “o 

gerenciamento das comunicações estabelece, realiza, monitora e controla o fluxo de 

informações durante todo o ciclo de vida dos empreendimentos, e é vital para o sucesso dos 

mesmos”. Assim sendo, todas as comunicações envolvendo projetos devem ser realizadas de 
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forma organizada e disciplinada para gerar informações corretas e completas, buscando atingir 

as metas estabelecidas no projeto. 

 

 

2.2.1 Fases do Gerenciamento de Comunicação em Projetos  

 

 

No Guia PMBOK (PMI, 2017), cita-se o gerenciamento das comunicações do projeto 

como sendo uma área do conhecimento que gera, coleta, distribui, armazena e recupera as 

informações do projeto.  

Na figura abaixo, apresenta-se de forma geral as fases deste processo, segundo o Guia 

PMBOK, 6ª edição. 

 

 

Figura 2 – Visão geral do processo do gerenciamento das comunicações do projeto 

Fonte: PMI (2017, p. 360) 
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Nesse sentido, verifica-se que os processos para o gerenciamento das comunicações no 

projeto são: planejar, gerenciar e monitorar a comunicação, conforme apresentado na sequência. 

 

 

2.2.1.1 Planejar a comunicação  

 

 

Nesta fase, o objetivo é desenvolver abordagem e planejamento adequado para 

comunicação do projeto, tendo como base, as necessidades de comunicação e informações das 

partes interessadas (stakeholders) no projeto. Neste processo se apresenta uma identificação e 

documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com os stakeholders. Na 

figura abaixo, observa-se o diagrama de fluxo de dados deste processo. 

 

 
Figura 3 – Diagrama de fluxo de dados no processo de planejar o gerenciamento das comunicações 

Fonte: PMI (2017, p. 367)  

 

Analisando a figura acima, verifica-se que o planejamento das comunicações do projeto 

é importante para alcançar o êxito final de qualquer projeto. Se o planejamento for inadequado, 
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poderá causar problemas na organização, como exemplo, cita-se a má interpretação de uma 

mensagem comunicada ou uma comunicação insuficiente aos stakeholders (CHAVES et al., 

2014). 

 

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 durante este 

processo. (PMI, 2017, p. 367). 

 

Os resultados deste processo, precisam ser analisados periodicamente durante o projeto, 

sendo revisados de acordo com a necessidade, com o objetivo de garantir a aplicabilidade 

contínua. 

Por isso, o planejamento das comunicações normalmente é feito bem no início dos 

projetos, pois permitirá que os recursos adequados sejam alocados às atividades de 

comunicação (GONÇALVES, 2014). 

 

 

2.2.1.2 Gerenciar a comunicação  

 

 

Objetiva-se nesta fase, criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dar forma final 

ao projeto, seguindo o plano de gerenciamento das comunicações. Neste processo possibilita-

se um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre os stakeholders do projeto (CHAVES et 

al., 2014).  

Gerenciar as comunicações vai além de simplesmente distribuir informações, pois, 

“procura assegurar que as informações sendo comunicadas para as partes interessadas do 

projeto sejam devidamente geradas e formatadas e recebidas pelo público-alvo” (PMI, 2017, 

p.381).  

Na figura abaixo, está ilustrado o diagrama de fluxo de dados do processo gerenciar as 

comunicações para melhor compreensão desta fase. 
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Figura 4 – Diagrama do fluxo de dados do processo Gerenciar as comunicações 

Fonte: PMI (2017, p. 380)  

 

Neste processo, a preocupação é que as informações comunicadas aos stakeholders do 

projeto sejam geradas adequadamente, bem como recebidas e compreendidas.  

No entanto, há de ressaltar que ao gerenciar a comunicação em projetos,  

 

[...] muitas organizações focam seus esforços em habilitar-se com grande expertise 

em gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, ou outras competências. O 

fato é que todas estas tarefas serão desenvolvidas por pessoas, e apesar desta ser uma 

constatação intuitiva, esta priorização normalmente não acontece (SILVA, 2015, 

p.11). 

 

Portanto, para obter maior sucesso no gerenciamento, “deve-se lembrar que projetos são 

gerenciados por pessoas e não por ferramentas e ainda que as pessoas controlam as ferramentas” 

(SILVA, 2015, p. 11). 
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2.2.1.3 Controlar a comunicação  

 

 

De acordo com Guia PMBOK, esta é a parte final do gerenciamento da comunicação, 

onde se monitora e controla as comunicações do início ao fim do projeto, objetivando garantir 

a eficácia das informações (PMI, 2017). 

 

 

Figura 5 – Diagrama do fluxo de dados do processo Controlar as comunicações  

Fonte: PMI (2017, p. 389)  

 

Conforme exposto no Guia PMBOK, 

 

Monitorar as Comunicações determina se os artefatos e as atividades de comunicações 

planejados tiveram o efeito desejado de aumentar ou manter o apoio das partes 

interessadas para as entregas e resultados esperados do projeto. O impacto e as 

consequências das comunicações do projeto devem ser avaliados e monitorados com 

cuidado para garantir que a mensagem certa, com o conteúdo certo (o mesmo 

significado para emissor e receptor) seja entregue para o público certo, com o canal 

certo e na hora certa (PMI, 2017, p. 389). 
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Em outros termos, pode-se acionar os processos de planejar e gerenciar para consulta. 

Portanto, sua vantagem é que elementos específicos de comunicação (cronograma, custos e 

qualidade reais versus planejados) podem ser consultados, enquanto nos outros processos não 

(CHAVES et al., 2014). 

Resta claro que para planejar o gerenciamento da comunicação é necessário o plano de 

gerenciamento do projeto, pois é nesse momento que se obtém informações de como o projeto 

será executado, monitorado e encerrado. Nesse sentido, é preciso identificar os stakeholders, 

pois são todas as pessoas envolvidas no projeto e aquelas que podem ser afetadas por ele. Todas 

as partes interessadas precisam de informações sobre o trabalho realizado, porém estas 

informações não serão efetuadas com a mesma frequência à todos os envolvidos (KEELING, 

2002).  

Assim sendo, no tópico a seguir, será abordado as áreas de conhecimento envolvendo 

todo processo de gerenciamento em stakeholders. 

 

 

2.3 O PROCESSO GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS E SUA RELEVÂNCIA EM 

PROJETOS 

 

 

No processo de gerenciamento de comunicação, demonstrou-se que este divide-se em 

planejar, gerenciar e controlar a comunicação. No caso do gerenciamento de stakeholders, o 

processo se inicia em identificar os stakeholders, após se faz o planejamento do gerenciamento 

de stakeholders, seguido de como gerenciar o engajamento dos stakeholders, e por fim, a fase 

de controlar referido comprometimento entre as partes interessadas. 

A figura abaixo, apresenta o relacionamento entre o processo de comunicação e 

stakeholders, com o propósito de explicar que as “saídas (outputs) produzidas por algumas 

dessas áreas são usadas como entradas (inputs) de outras” (CHAVES et al., 2014, p. 57).  
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Figura 6 – Relacionamento entre processos de comunicação e stakeholders 

Fonte: Chaves et al. (2014, p. 57)  

 

Verifica-se na figura acima que nos registros de stakeholders, além dos processos 

desenvolvidos no gerenciamento de comunicação, inclui também documentos de identificação 

com todos os detalhes dos stakeholders, revelando seus reais interesses e envolvimento no 

projeto.  

O plano de comunicação nestes casos, torna-se importante por dar suporte ao processo 

de gerenciar o engajamento dos stakeholders (CHAVES et al., 2014). Nesse contexto, será 

apresentado no decorrer deste tópico, todo processo de gerenciamento de stakeholders. 

Primeiramente, há de ressaltar que stakeholders são pessoas ou organizações “que 

podem ser impactadas favoravelmente ou não pelo projeto” (KEZNER, 2009 apud VALLE et 

al., 2014, p. 19), ou seja, é quando uma pessoa tem a participação em algo desenvolvido por 

outros.  

O termo Stakeholder está relacionado com: a) interesse: precisa identificar quais são os 

interesses e quem se interessa no projeto; b) complexidade da realidade: é necessário identificar 

as partes envolvidas e definir uma estratégia para que o desenvolvimento do projeto flua 
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normalmente; e, c) partes interessadas como detentoras de direitos: neste caso, as gerações 

futuras podem criar uma situação de legitimidade nos projetos em questão (STERNBERG, 

1999 apud VALLE et al., 2014). 

 

 

2.3.1 Classificando os Stakeholders 

 

 

Os stakeholders devem ser analisados individualmente em cada projeto. Classificam-se 

a partir de grupos que, segundo Hurtado (2014), incluem:  

Clientes/Usuários: são pessoas que utilizam o produto/serviço proveniente do projeto, 

podendo ser interno/externo em relação à empresa que executar o projeto. 

Patrocinador: é provavelmente a parte interessada mais relevante do projeto. 

Normalmente é algum tipo de executivo com autoridade para diversas ações. Deve-se ter o 

cuidado em sempre mencionar claramente o patrocinador, pois é ele quem faz a análise final, 

toma decisões e, se necessário, cancelamentos em casos de haver riscos no projeto. 

Gerente do projeto: é a pessoa responsável pela realização do projeto. Seu trabalho 

envolve a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adquiridas, visando 

atender os objetivos propostos no projeto.  

Equipe de projeto: é composta pelo gerente de projetos e pelos outros membros da 

equipe que executam o trabalho. Pode ser composta por pessoas de grupos diferentes, com 

conhecimentos específicos ou habilidades para executar o trabalho do projeto.  

Além dos apresentados acima, cita-se também os familiares de membros da equipe de 

projeto, a organização executora do projeto, a comunidade, a sociedade, o Estado e, as gerações 

futuras.  

 

 

2.3.2 Processo de Gerenciamento de Stakeholders em Projetos  

 

 

No quadro abaixo, apresenta-se uma visão geral dos processos de gerenciamento de 

stakeholders em projetos. Esses processos relacionam-se com os demais processos específicos 

de comunicação, conforme pode ser observado na figura 6. Neste quadro estão relacionadas as 
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entradas e saídas, bem como, as ferramentas e técnicas associadas a cada processo de 

gerenciamento de stakeholders em projetos.  

 

Grupo de 

processo 
Processos Entradas Ferramentas e técnicas Saídas 

  
  

In
ic

ia
çã

o
 

Identificar os 

stakeholders  

 

1. Termo de abertura do projeto. 

2. Documentos de aquisição. 

3. Fatores ambientais da empresa. 

4. Ativos de processos 

organizacionais. 

 

 

1. Análise das 

stakeholders. 

2. Opinião 

especializada. 

3. Reuniões. 

 

1. Registro dos stakeholders. 

  
  

P
la

n
ej

a
m

en
to

  
  
  

  
 

Planejar o 

gerenciamento 

dos stakeholders 

 

1. Plano de gerenciamento do 

projeto. 

2. Registro dos stakeholders. 

3. Fatores ambientais da empresa. 

4. Ativos de processos 

organizacionais. 

 

 

1. Opinião 

especializada. 

2. Reuniões. 

3. Técnicas de análise. 

 

1. Plano de gerenciamento 

dos stakeholders. 

2. Atualizações dos 

documentos do projeto. 

  
  

  
 E

x
ec

u
çã

o
 

Gerenciar o 

engajamento dos 

stakeholders 

 

1. Plano de gerenciamento dos 

stakeholders. 

2. Plano de gerenciamento das 

comunicações. 

3. Registro das mudanças. 

4. Ativos de processos 

organizacionais. 

 

1. Métodos de 

comunicação. 

2. Habilidades 

interpessoais. 

3. Habilidades de 

gerenciamento. 

1. Registro de questões. 

2. Solicitações de mudanças. 

3. Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto. 

4. Atualizações nos 

documentos do projeto. 

5. Atualizações em ativos de 

processos organizacionais. 

 

M
o
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o
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n
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Controlar o 

engajamento dos 

stakeholders 

 

1. Plano de gerenciamento do 

projeto. 

2. Registro das mudanças. 

3. Dados de desempenho do 

trabalho. 

4. Documentos do projeto. 

 

1. Sistemas de 

gerenciamento de 

informações. 

2. Opinião 

especializada. 

3. Reuniões. 

1. Informações de 

desempenho do trabalho. 

2. Solicitações de mudanças. 

3. Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto. 

4. Atualizações nos 

documentos do projeto. 

5. Atualizações em ativos de 

processos organizacionais. 

Quadro 2 – Processos de gerenciamento de stakeholders 

Fonte: Guia PMBOK apud Valle et al. (2014, p. 43). 

 

Para melhor entendimento, segue cada etapa deste processo, com respectivas 

orientações individuais. 

 

 

2.3.2.1 Iniciação  

 

 

Este processo tem por objetivo, identificar as pessoas e organizações envolvidas no 

projeto. Neste caso, “as informações coletadas, devidamente documentadas e organizadas, 

servirão de base para o processo de planejamento das comunicações e de guia durante os 
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processos de distribuição das informações e de controle das comunicações” (VALLE et al., 

2014, p. 45). 

Identificar os stakeholders em projetos torna sua classificação de grande importância 

(figura 7), pois auxilia no movimento de informações, facilita a comunicação, permitindo de 

forma mais adequada a troca de informações entre as pessoas, tornando-se um ponto positivo 

deste tipo de gerenciamento (HURTADO, 2014). 

De acordo com o Guia PMBOK, este processo “é repetido conforme necessário, mas 

deve ser realizado no início de cada fase e quando ocorre uma mudança significativa no projeto 

ou na organização”. Ou seja, “cada vez que o processo de identificação é repetido, os 

componentes do plano de gerenciamento do projeto e os documentos devem ser consultados 

pra identificar as partes interessadas relevantes” (PMI, 2017, p. 508). 

 

 

Figura 7 – Exemplos de partes interessadas do projeto 

Fonte: PMI (2014, p. 551). 

 

Identificar as partes interessadas de um projeto é um dos primeiros passos a ser dado. 

Ao longo do projeto, estas podem mudar, por isso, o gerente de projetos deve avaliar as 

contribuições de cada um para identificá-las claramente (HURTADO, 2014). 
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Observando a figura acima, primeiramente deve-se identificar as pessoas/organizações 

que possam afetar ou ser afetadas no processo. A equipe do projeto precisa detalhar e validar a 

lista de stakeholders no decorrer do projeto, especialmente no processo de planejamento. Desta 

forma, serão avaliados os impactos que cada stakeholder pode exercer e sua capacidade de 

influenciar os objetivos do projeto (VALLE et al., 2014). 

Portanto, é fundamental para cada etapa uma análise específica dos aspectos 

comportamentais associados a cada stakeholder, pois estes pontos podem afetar o 

relacionamento dos envolvidos no projeto. 

 

 

2.3.2.2 Planejamento  

 

 

Na fase do planejamento de gerenciamento de stakeholders, segundo Valle et al. (2014), 

este deve conter os seguintes processos: 

a) Reciprocidade: demonstrar como o stakeholder é importante para a atividade que 

está designado a desempenhar, apostando nas expectativas feitas pelos mesmos. 

b) Categorização e posicionamento do stakeholder quando comparado ao gerente do 

projeto: refere-se aos envolvidos acima do gerente, par do gerente, abaixo do 

gerente, ou ainda, externo ao projeto; 

c) Perfil de engajamento demostrando: apresenta-se o nível de apoio à atividade, nível 

de receptividade nas atividades a serem desenvolvidas, níveis-alvo de apoio e 

receptividade; 

d) Estratégias para entrega da mensagem: determina quem vai entregar a mensagem, o 

que será, como será entregue, quando, por que, e por fim, o item de comunicação, 

onde reforça as informações a serem distribuídas, bem como, o conteúdo do 

relatório/mensagem; 

e) Comunicação eficaz nos processos de gerenciamento de stakeholders: vários fatores 

precisam ser considerados neste caso, tais como, diferentes níveis de poder entre a 

equipe e os stakeholders; o papel do stakeholders; patrocinadores poderão solicitar 

relatórios extras; gerência média pode necessitar de prazo para apresentar relatórios 

sobre adesão aos planos e eficácia; pessoas envolvidas no projeto precisam estar 

focados para desempenhar de forma eficaz seu trabalho; a relevância da informação 
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para o stakeholder; a mensagem deve chegar detalhada e de forma mais adequada 

possível aos gerentes. 

 

Verifica-se assim, que a comunicação se faz presente em todo processo que envolve o 

projeto, desde o levantamento dos dados, negociação até a apresentação dos resultados, onde 

se aplica o posicionamento do desempenho. 

Bourne (2009 apud VALLE et al., 2014, p. 59) citam que um plano de comunicação 

para ser eficaz, “a equipe terá de considerar a melhor forma de gerenciar suas atividades de 

comunicação para uma máxima eficiência e correta eficácia”. Desta forma, a equipe precisa 

atender às expectativas e exigências do stakeholder, utilizando um formato efetivo da 

mensagem para alcançar os objetivos propostos no projeto por meio da comunicação eficaz.  

 

 

2.3.2.3 Execução  

 

 

Este é o ponto onde se gerencia o engajamento dos stakeholders. É um processo 

fundamental para que todos os envolvidos possam trabalhar e comprometer-se com o projeto.  

 

Para obter sucesso no gerenciamento de projetos, é fundamental gerenciar os 

stakeholders e suas expectativas. Inicialmente, é preciso conhecer e manter as 

expectativas claras e alinhadas, sejam elas as do projeto com relação à participação 

do stakeholder, sejam elas as dos próprios stakeholders (BOURNE, 2009 apud 

VALLE et al., 2014, p. 61). 

 

Trentim (2012 apud VALLE et al., 2014) também corrobora da ideia de Bourner, 

dizendo que o engajamento dos stakeholders é um dos fatores críticos de sucesso dos projetos, 

visto que o gerente precisa agir com diplomacia e ética para solucionar os problemas e atingir 

o sucesso planejado no projeto.   

A ética é outro ponto a ser destacado no gerenciamento, pois engloba “princípios que 

permitem aos seres humanos viverem juntos por meio de valores que partilham” (VALLE et 

al., 2014, p. 63), impõe também limites de tolerância para garantir a harmonia na organização, 

seja por patrocinadores, clientes, fornecedores, empregados, comunidade, acionistas ou 

financiadores.  

Isto posto, o projeto terá êxito quando os stakeholders estarão satisfeitos no 

empreendimento, para tanto, o gerente precisa adotar uma postura estratégica, pautada no 
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respeito, justiça, honestidade e responsabilidade. Valle et al. (2014, p. 64) complementam que 

“O gerente de projetos planeja ações e objetivos, sempre tendo valores éticos em mente, 

pensando nas consequências dos seus atos, princípios, direitos, assim como na lisura de caráter 

que permeará suas ações, crenças e comportamento”. 

Talvez o maior desafio na comunicação é a manutenção das informações, visto que a 

coleta, a sistematização e a distribuição das informações são um grande problema ao gerente e 

sua equipe, os quais precisam ser disciplinados e persistir na eficiência (CHAVES et al., 2014). 

Nesse sentido, é imprescindível que o gerente consiga manter a estabilidade com os 

stakeholders, fazendo de tudo o que for necessário para envolvê-los, informá-los e influenciá-

los a participar de forma efetiva na comunicação. Esta postura deve ser mantida do início ao 

fim do empreendimento.  

Conforme o Guia PMBOK, o gerenciamento de stakeholders objetiva que os gerentes 

organizacionais compreendam a real situação da organização, a fim de desenvolver estratégias 

de negócios. Por isso, é necessário a existência de um processo de gerenciamento para o 

comprometimento com os stakeholders. Este gerenciamento envolve: a) gerenciar as 

expectativas, objetivando aumentar a aceitação dos stakeholders envolvidos no projeto; b) 

alcançar e manter as metas do projeto; c) esclarecer e solucionar problemas na organização 

(HURTADO, 2014). 

Para solucionar estas questões e alcançar os objetivos propostos no projeto, é necessário 

a implantação de mudanças, visando acomodar, balancear e satisfazer as necessidades da 

organização. Cabe destacar que a “questão” é o ponto central para o gerenciamento de 

stakeholders em projetos, visto ser um ponto a ser discutido e que não foi resolvido (PMI, 

2017). 

 

 

2.3.2.4 Monitoramento e controle  

 

 

O monitoramento e controle é o processo onde objetiva-se controlar a participação dos 

stakeholders, analisar o perfil da comunidade e também o engajamento da equipe dos 

stakeholders, para conhecer a fase em que o projeto se encontra. 

Para efetivo controle, é necessário fazer a manutenção da comunidade de stakeholders, 

a revisão do perfil de engajamento dos stakeholders e, monitorar as tendências. 
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No caso da manutenção da comunidade de stakeholders, é necessário que haja 

entendimento que essa comunidade é uma rede de pessoas, que deve ser analisada 

continuamente pela equipe de projeto para se manter um relacionamento sólido com a 

organização (HURTADO, 2014). 

A revisão do perfil de engajamento dos stakeholders deve ser reavaliada 

constantemente, observando se o movimento no espaço entre a atitude atual do stakeholder e a 

atitude desejada, está de acordo com o esperado. Para Valle et al. (2014, p. 73), este processo 

de revisão “é uma reavaliação das notas de atitude, que consiste em reavaliar o nível atual de 

apoio e receptividade”.  

Já o monitoramento das tendências é um processo indefinido, pois as necessidades e 

atitudes das pessoas mudam constantemente. Os relatórios de tendências são utilizados para 

medição, por exemplo, do progresso real do projeto contra o que foi planejado.  

Em suma, se este processo for bem coordenado, torna-se uma ferramenta adicional na 

atuação do gerente e consequentemente, da equipe de projetos, visto as várias habilidades e 

capacitações adquiridas no decorrer no gerenciamento da comunicação aplicadas juntamente 

aos stakeholders em projetos.  

Para Silva (2015, p. 12), “cada transposição de etapa é uma oportunidade para 

ocorrência de distorções, atrasos, extravio, entre outras falhas que podem desvalidar uma 

informação, contudo o foco deve ser mantido, o objetivo deve ser comum”.  

Isto posto, “a comunicação nos projetos é a principal “alavanca” para alcançar o sucesso 

do mesmo, pois ela enlaça os indivíduos entre si na sua relação com o trabalho, possibilitando 

o movimento, o fluxo, a organização entre as partes envolvidas do projeto” (SILVA, 2015, 

p.12). Ou seja, a comunicação é responsável pelo bom relacionamento construído em uma 

organização, é um ponto fundamental para resolver problemas ou conflitos no planejamento de 

um projeto. Por isso, é a base para o sucesso. 

 

 

2.4 BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO E OS DESAFIOS IMPOSTOS AOS GERENTES  

 

 

 Para atingir a eficácia na comunicação, os gerentes das organizações devem passar por 

diversas barreiras e superar muitos desafios. Por ser o processo de comunicação a interação 

entre as pessoas, os gerentes precisam estar aptos, devendo se aprimorar para interagir com a 
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equipe de projetos e todos os envolvidos, só então conseguirão superar os obstáculos e vencer 

as barreiras.  

As barreiras são elementos que dificultam o entendimento correto entre emissor e 

receptor. Dentre estas barreiras, incluem-se “os indivíduos e grupos com diferentes graus de 

habilidade e conhecimento técnico, a distribuição geográfica de equipes e atividades, as 

políticas e regras de poder na organização e a compreensão das exigências e soluções de 

diversas partes interessadas (stakeholders)” (CHAVES et al., 2014, p. 26). 

No quadro abaixo, destaca-se as barreiras presentes no emissor, no receptor, entre ambos 

e, no ambiente de trabalho.  

 

BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO  

Emissor Receptor 

• Uso de linguagem e símbolos inadequados, 

diferentes significados; 

• Escolha de canal; 

• Características pessoais, como timidez, 

impaciência, etc.; 

• Tom de voz inadequado ou incoerente; 

• Escolha de momento impróprio para transmitir a 

mensagem; 

• Suposição de que o receptor já domina o assunto 

a ser tratado. 

• Desatenção, impaciência/pressa; 

• Tendência de avaliar e julgar; 

• Preconceitos com valores pessoais, discordando com 

o conteúdo da mensagem; 

• Pré-conclusões sobre as reais intenções do emissor, 

ou seja, desconfiança; 

• Resistência em aceitar a mensagem, por excesso de 

autoconfiança. 

Tanto no emissor quanto no receptor No ambiente de trabalho 

• Pouca disponibilidade de tempo; 

• Interesse em distorcer a mensagem, tornando o 

clima de trabalho hostil devido à falta de 

franqueza; 

• Diferenças na hierarquia dos cargos e nos níveis 

culturais. 

• Inadequação do canal escolhido; 

• Distrações, ruídos, decoração do ambiente, 

interrupções frequentes. 

Quadro 3 – Barreiras na comunicação 

Fonte: Chaves et al. (2014, p. 25-27), adaptado pela autora (2018). 

 

Para superar estas barreiras de comunicação, o gerente deve ter cuidado tanto na forma 

escrita quanto na oral de se expressar, só assim, conseguirá aumentar as chances de serem 

entendidas, aprovadas e executadas. Ao utilizar a forma escrita de comunicação, o gerente 

precisa definir o tipo de informação a ser enviada para cada parte interessada, utilizando um 

estilo de redação claro e objetivo, evitando termos técnicos. Na comunicação oral, deverá seguir 

os mesmos princípios da comunicação escrita, tendo cautela, refletir antes de falar e sempre 

cuidar com o entendimento e feedback, utilizando boa linguagem corporal, falar e ouvir nos 

momentos certos (CHAVES et al., 2014).  

Ao fazer uso da tecnologia de comunicação, o gerente necessita ter conhecimento 

quanto a metodologia a ser empregada, para utilizá-la a seu favor, não um obstáculo para 
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comunicação. Por isso, é necessário estabelecer um canal de comunicação pessoal rápido entre 

gerentes e os interessados no projeto para que as dúvidas sejam sanadas imediatamente. 

O feedback nestes casos, auxilia as pessoas a adotar um comportamento adequado para 

atingir o objetivo esperado. Por isso, a pessoa ao receber um feedback, deverá fazer as devidas 

correções no seu comportamento se necessário, caso o feedback seja elogiado, deve permanecer 

nele. Portanto, o feedback é uma maneira de auxiliar em um processo de correção no 

comportamento do indivíduo (CHAVES et al., 2014). 

 

 

2.5 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO E A EFICÁCIA NOS PROJETOS  

 

 

Por ser o objetivo principal deste estudo o gerenciamento da comunicação, neste 

capítulo será destacado a importância da comunicação ser abordada de forma correta nos 

projetos. Para tanto, deve-se considerar os problemas que envolvem os projetos decorrentes da 

má comunicação, as deficiências dos gerentes nas organizações e, posteriormente, verificar as 

habilidades necessárias ao gerente para apresentar eficácia nos projetos. 

Nesse contexto, verifica-se que o processo de comunicação depende da contribuição do 

gerente de projetos, pois este necessita ter uma comunicação clara e efetiva, demonstrar 

entendimento com o que foi planejado, assegurando que os objetivos estratégicos estejam 

alinhados, e consequentemente, que o projeto seja um sucesso. 

Conforme o Guia PMBOK, são muitas as atribuições do gerente de projetos, além de 

gerenciar prazos, escopo, custos e qualidade, engloba ainda, alinhar a equipe do projeto e a 

coordenação das expectativas dos stakeholders, durante todo o ciclo de vida do projeto (PMI, 

2017). Assim sendo, o diálogo e o contato pessoal do gerente de projetos com a equipe são de 

extrema relevância para motivação e desenvolvimento de todos os profissionais envolvidos no 

projeto. 

Por isso, compreender um projeto é fator chave, pois seu sucesso ou fracasso é 

determinado pelo seu gerenciamento. A adequada comunicação pode evitar cenários de fracasso 

e insatisfação no final de um projeto. Isto posto, “é possível garantir que uma adequada 

compreensão da finalidade, características, objetivos e implicações técnicas e políticas do 

projeto, de forma a tornar sua execução dirigida para os objetivos propostos em sua definição” 

(CHAVES et al., 2014, p. 34). Nesse sentido, se a comunicação for efetiva em um ambiente de 

projeto, a equipe estará motivada, aumentando as chances de sucesso. 
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Porém, na prática observa-se que há muitas falhas de comunicação nas organizações. 

Chaves et al. (2014) apresentam um estudo realizado em 2012, pelo PMSurvey1, onde houve a 

participação de 692 organizações do Brasil. Nos resultados, fica claro que os problemas de 

comunicação é o de maior relevância nos projetos das organizações e, a comunicação é uma 

habilidade deficiente nos gerentes de projetos. 

Na figura abaixo, verifica-se que 70,1% dos problemas envolvidos nos projetos são 

relativos à comunicação e, as demais respostas também estão relacionadas com os problemas 

de comunicação. 

 

 

Figura 8 – Problemas mais frequentes em projetos 

Fonte: Chaves et al. (2014, p. 38) 

 

Para amenizar estes problemas na comunicação, é necessário que o gerente de projetos 

siga alguns procedimentos fundamentais: dedicar-se ao desenvolvimento das pessoas, com uma 

comunicação cuidadosa e de empatia; ser atencioso, sensível, aberto e justo; escutar, apoiar 

                                                           
1 PMSurvey – Pesquisa anual, organizada voluntariamente por chapters do Project Management Institute (PMI). 
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reivindicações que sejam positivas, e também, saber elogiar e reconhecer quando necessário 

(CHAVES et al., 2014). 

A desconfiança entre gerente e partes interessadas no projeto, tende a criar um ambiente 

hostil e desinteressante. A comunicação face a face, é uma das recomendações para atenuar 

esses problemas. Saber repassar as informações, ouvir, ter atenção ao falar, são atitudes que o 

gerente de projetos deve sempre ter em mente (DINSMORE; CAVALIERI, 2011). 

Este processo precisa ser feito do início ao fim do projeto para que se possa desenvolver 

uma estratégia, determinando o nível e as oportunidades no envolvimento dos stakeholders, 

objetivando minimizar esses impactos negativos no projeto. 

Na figura abaixo, novamente apresenta-se a comunicação como fator negativo nas 

organizações, totalizando 41,8% das respostas.  

 

 

Figura 9 – Deficiências dos gerentes de projetos nas organizações 

Fonte: Chaves et al. (2014, p. 37) 
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 Conforme exposto, a comunicação não sendo efetiva, reflete a deficiência do gerente de 

projetos nas organizações. O gerente de projeto é o ponto de ligação que mantém todos os 

elementos do projeto integrados, sem essa integração, o andamento do projeto fica totalmente 

comprometido. Assim sendo, a responsabilidade de assegurar que as informações sejam 

recebidas de forma explícita, clara e completa, é unicamente do gerente de projetos.  

Por isso, há de se considerar as habilidades estratégicas e de negócios, pois auxiliam o 

gerente de projetos a determinar como esses fatores podem afetar o projeto e também 

compreender a inter-relação entre o projeto e a organização. De acordo com o Guia PMBOK, 

esses fatores incluem, os riscos e problemas; as implicações financeiras; a análise de custos 

versus benefícios, o valor de negócio; as expectativas e estratégias para a realização de 

benefícios; e também, o escopo, orçamento, cronograma e qualidade. Aplicando estes 

conhecimentos, o gerente de projetos terá a capacidade para tomar decisões e recomendações 

necessárias para o bom desenvolvimento do projeto (PMI, 2017). 

Nesse contexto, Silva (2015, p. 11), expressa que: 

 

O gerente de projetos deve ter a capacidade de coordenar a equipe a todo tempo, 

mesmo não sendo possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até mesmo 

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

com o time ao longo do projeto atento a tudo o que ocorre, sendo capaz de ser 

informado e informar as decisões que afetam os envolvidos no projeto.  

 

Desta forma, a boa qualidade da comunicação em gerenciamento de projetos pode evitar 

cenários indesejados. Resta ao gerente de projetos, ter responsabilidade, desenvolvendo um 

plano de comunicação eficaz, onde todas as informações sejam produzidas e distribuídas de 

forma eficiente, garantindo assim, que todos os envolvidos estejam alinhados com as decisões 

tomadas no desenvolvimento ao fim do projeto. 

A interpretação sobre as habilidades da comunicação, normalmente é realizada de forma 

distinta, embora a comunicação faça parte do contexto geral das organizações. Na figura abaixo, 

está sendo abordado as várias habilidades que um gerente de projetos deve possuir, verifica-se 

que 58,3% das respostas indicam a comunicação como sendo “a principal habilidade necessária 

e valorizada ao gerenciar projetos” (CHAVES et al., 2014, p. 35).  
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Figura 10 – Habilidades necessárias aos gerentes de projetos 

Fonte: Chaves et al. (2014, p. 36). 

 

Percebe-se que a habilidade comunicação, é imprescindível para um bom gerente de 

projetos. Neste processo, é necessário o gerente decodificar, traduzir bem as informações 

recebidas, assimilá-las, e ainda, disseminá-las às pessoas interessadas. Se este processo for bem 

estruturado, o projeto atingirá o objetivo proposto, minimizando as chances de eventuais 

retrabalhos, custos adicionais e problemas nos prazos (GONÇALVES, 2014). 

O Guia PMBOK cita em poucas palavras as habilidades de comunicação da equipe de 

projetos: escutar ativamente e de modo eficaz; perguntar, discutindo ideias e situações para 

assegurar um entendimento melhor; educar visando aumentar o conhecimento da equipe ser 

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 
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conflitos para evitar impactos negativos; e resumir, recapitular e identificar próximas etapas 

(PMI, 2017). 

As habilidades de ouvir os outros com percepção, assegurar uma boa comunicação do 

grupo e demonstrar atenção a comunicação não-verbal, são de suma relevância ao gerente de 

projetos (KEELING, 2002). Conforme já mencionado, essa troca de informações, seja ela oral 

ou verbal, começa desde o início do projeto e necessita de um bom gerenciamento. Para tanto, 

o gerente deve ter uma relação saudável com todos envolvidos para facilitar o uso de uma 

comunicação eficaz. Na mesma linha de raciocínio, é necessário que o gerente desenvolva uma 

visão estratégica coerente, centrando todos os esforços nela para vencer os desafios. Para 

conseguir êxito, é necessário codificar as informações a serem transferidas, estimulando o 

feedback para certificar-se da reciprocidade do entendimento na comunicação. 

Não obstante, o gerenciamento de conflitos entre gerentes de projetos e stakeholders, 

ocorre em ambientes onde a comunicação informal e o controle de habilidades em comunicação 

paralinguística, ou seja, onde a tonalidade ou volume da voz, são diferenciais altamente 

contribuintes para o desenvolvimento de um bom trabalho (DINSMORE; CAVALIERI, 2011). 

Portanto, a comunicação em um projeto precisa ser realizada com alta qualidade, com 

informações precisas, completas e em tempo certo. Desta forma, fica claro a influência da 

comunicação na implementação do gerenciamento de projetos, visto que para construir uma 

relação de confiança e mantê-la, é imprescindível o desenvolvimento de habilidades e técnicas 

de relacionamento interpessoal, utilizando comunicação clara, objetiva e precisa para que o 

projeto seja realmente eficaz. 
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3 CONCLUSÕES  

 

 

Neste trabalho objetivou-se analisar a importância do gerenciamento da comunicação 

em gerenciamento de projetos e como a falta de planejamento afeta o resultado do projeto, 

levando ao sucesso ou não do mesmo. Nesse sentido, o entendimento e a utilização adequada 

do processo de comunicação, minimiza ao máximo os problemas decorrentes da má 

comunicação nos projetos. Isto posto, verificou-se a comunicação é uma técnica que requer 

muito estudo para atingir a eficácia desejada, pois, pequenas falhas podem levar ao insucesso 

um projeto tão almejado na organização. 

Quanto ao gerenciamento da comunicação em projetos, observou-se que seu objetivo é 

garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das 

informações no momento oportuno. O gerente de projetos tem papel fundamental neste 

processo, visto que é ele quem coordena a comunicação com a equipe do projeto, as partes 

interessadas, clientes e patrocinadores. 

O gerenciamento da comunicação em projetos exige muitos cuidados no seu 

desenvolvimento e aplicação. Nesta trajetória, deve-se determinar os objetivos da comunicação, 

avaliando as necessidades de informação das partes envolvidas; preparar o conteúdo das 

mensagens, o qual deve estar adequadamente estruturado em forma oral ou escrita; selecionar 

os meios de comunicação a serem utilizados no projeto, a comunicação face a face foi a que 

teve maior ênfase neste estudo; capacitar o uso da comunicação, seja ela em reuniões, relatórios 

escritos ou auxilio da tecnologia; e por fim, avaliar os resultados da comunicação, analisando o 

impacto nos resultados do projeto. 

O uso dos processos de gerenciamento de projetos no planejamento, na execução e no 

controle das organizações torna o gerenciamento dos stakeholders relevantes. Cabe destacar 

que através de um gerenciamento com bom entendimento e utilização adequada do processo de 

comunicação, é possível minimizar os problemas decorrentes da comunicação. Assim sendo, a 

comunicação efetiva entre os stakeholders torna-se uma das vertentes responsáveis pelo sucesso 

de um projeto, porque é através da comunicação que os gerentes visualizam as expectativas de 

cada parte interessada no projeto. 

Para atingir os objetivos propostos no que se refere as habilidades de comunicação, o 

Guia PMBOK cita as diversas barreiras que o gerente de projetos enfrenta para atingir uma 

comunicação eficaz entre a equipe envolvida, dentre elas, a falta de canais de comunicação 

claros, distância entre emissor e receptor, uso inadequado da linguagem, distrações, 
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informações distorcidas, falta de conhecimento no projeto a ser executado. Verificou-se que 

muitas organizações tentando amenizar estas falhas vem buscando o aprimoramento nos 

processos de comunicação, focando no alinhamento do gerenciamento da comunicação, na 

estruturação interna e externa, buscando uma comunicação direta, estimulando a participação 

de toda equipe envolvida no projeto.  

Quanto ao formato de comunicação apontado nos objetivos específicos, observou-se 

que as falhas na comunicação, na maioria das vezes, ocorrem quando um planejamento é 

realizado de forma incorreta ou imprecisa. Por isso, o planejamento da comunicação 

compreende em identificar os stakeholders, o papel desempenhado, a influência e os impactos 

que estas partes podem causar ao projeto, bem como, identificar as informações desejadas, 

definir um formato claro, objetivo e preciso, apontando os responsáveis pela comunicação para 

o desenvolvimento efetivo do projeto. Portanto, resta claro que os objetivos deste trabalho 

foram cumpridos de forma satisfatória, atingindo o que foi proposto. 

Isto posto, concluiu-se que um plano de comunicação só será realmente eficaz se o 

gerente de projetos tiver conhecimentos e boas práticas em gerenciamento de projetos, aliados 

à um bom nível de comunicação, que seja emocionalmente preparado para conduzir o 

gerenciamento com a qualidade devida para atingir os objetivos do projeto.  

Por fim, espera-se com este estudo, ter transmitido conhecimentos aos interessados em 

gerenciamento da comunicação.  
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