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RESUMO 

 

 

O Microsoft Sharepoint é uma ferramenta com diversas funcionalidades, podendo 

ser classificado como uma ferramenta colaborativa acessível a partir de um web site. 

Este trabalho procurou mostrar através do estudo de caso de uma empresa 

brasileira de desenvolvimento de softwares para indústria gráfica a utilização do 

Microsoft Sharepoint no gerenciamento das comunicações do projeto segundo o 

Guia PMBOK. Fizemos uma breve descrição dos conceitos de projeto e pessoas 

envolvidas, utilizando exemplos para facilitar a compreensão; em seguida 

abordamos o conceito de ciclo de vida do projeto juntamente com suas fases, 

fornecendo subsídios para abordamos o gerenciamento de projetos segundo o Guia 

PMBOK, com os processos e áreas do conhecimento fornecidos por ele. Abordamos 

a figura do gerente de projetos com suas características e aptidões, onde 

considerando uma das aptidões, demonstramos como as organizações avaliam os 

gerentes de projeto e as comunicações juntamente com as barreiras que os 

envolvem. Ainda conceituamos o gerenciamento das comunicações do projeto 

segundo o Guia PMBOK, com os processos, ferramentas e técnicas sugeridas; o 

processo de colaboração e as ferramentas colaborativas, destacando a ferramenta 

Microsoft Sharepoint com suas funcionalidades e requisitos. Por fim, apresentamos 

o estudo de caso da empresa Núcleo Loguin, que utiliza a ferramenta colaborativa 

Microsoft Sharepoint para o gerenciamento das comunicações do projeto segundo 

do Guia PMBOK em seus projetos. Assim, procuramos mostrar ao longo deste 

trabalho que o Microsoft Sharepoint pode ser utilizado como uma ferramenta para 

auxiliar gerentes de projetos no gerenciamento das comunicações do projeto.  

 

 

Palavras-chave: Microsoft Sharepoint. Guia PMBOK. Gerenciamento das 

Comunicações do Projeto. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Microsoft Sharepoint is a tool with many features, can be classified as a collaborative 

tool that can be accessed from a website. This study sought to show through the 

study of case of a Brazilian software developer that develops management software 

for the graphics industry the use of Microsoft Sharepoint on communications 

management of the project according the PMBOK Guide. We do a little description of 

project concepts and stakeholders, using examples to facilitate the comprehension; 

followed by an approach about the concept of the life cicle of a project together with 

your phases providing subsidies for addressing the project management according 

the PMBOK Guide, with the process and knowledge areas provided by it. We 

approach the figure of the project manager with your characteristics and capabilities, 

where a recital of skills demonstrated how the organizations evaluate project 

managers and communications with the barriers that surround them. Yet 

conceptualize the communications management of the project according the PMBOK 

Guide, with the processes, tools and techniques suggested; the collaboration 

process and the collaboration tools, among which Microsoft Sharepoint with your 

functionalities and requirements. Finally, we present the case study company's 

Nucleo Loguin, uses the collaborative tool Microsoft Sharepoint on communications 

management of a project according the PMBOK Guide in your projects. So, we try to 

show throughout this work that the Microsoft Sharepoint can be used as a tool to 

assist managers of project on management of communications of project. 

 

 

Keywords: Microsoft Sharepoint. PMBOK Guide. Management of Communications of 

Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A comunicação sempre foi importante para o relacionamento entre os seres 

humanos em qualquer local do mundo e em qualquer época. Desde os tempos 

remotos, os homens já encontravam dificuldades para se comunicar devido aos 

aspectos geográficos e culturais. Com a descoberta de novas tecnologias e o 

processo de globalização das empresas, as barreiras da comunicação passaram a 

fazer parte do dia-a-dia das pessoas, tornando-se um desafio para líderes e 

gestores. 

Um dos motivos que levaram a realização desse trabalho foi o modo como 

ferramentas aliadas a Tecnologia da Informação, particularmente as ferramentas 

denominadas “ferramentas colaborativas”, podem facilitar a comunicação entre as 

pessoas que estão envolvidas, de maneira direta ou indireta, em um projeto. Outro 

motivo é a utilização de uma ferramenta que não é desenvolvida especificamente 

para o gerenciamento de projetos, como várias existentes no mercado e utilizadas 

por grandes corporações, porém possui recursos que são aderentes a Guia PMBOK, 

metodologia que será utilizada como base deste trabalho. 

O tema desenvolvido neste trabalho trata do gerenciamento das 

comunicações do projeto, segundo o Guia PMBOK, utilizando a ferramenta de 

colaboração Microsoft Sharepoint. 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar como a ferramenta colaborativa 

Microsoft Sharepoint pode auxiliar os gerentes de projeto na execução dos 

processos de gerenciamento das comunicações do projeto segundo o Guia PMBOK, 

demonstrando alguns recursos da ferramenta colaborativa. 

A metodologia deste trabalho consistiu de uma pesquisa exploratória, 

envolvendo busca bibliográfica, com consultas em livros, documentos eletrônicos 

disponíveis na internet e periódicos. Utilizou-se o estudo de caso de um projeto da 

empresa Núcleo Loguin, que forneceu modelos de documentos utilizados 

internamente para o gerenciamento das comunicações de seus projetos. 

O primeiro capítulo desenvolvido, capítulo 2, aborda o que é um projeto, 

apresentando o conceito de projetos e as pessoas envolvidas, citando alguns 

exemplos para facilitar a compreensão. Em seguida no capítulo 3 é conceituado o 

ciclo de vida do projeto com suas fases, que fornece subsídios para o capítulo 4, 
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onde é abordado o gerenciamento de projetos seguindo o Guia PMBOK, com os 

processos e áreas de conhecimentos utilizados. 

O capítulo 5 visa conceituar a figura do gerente de projetos na organização, 

com suas características e aptidões. Considerando uma das aptidões, 

desenvolvemos o capítulo 6 demonstrando como as organizações avaliam os 

gerentes de projeto e as comunicações, e as barreiras que os envolvem. Ainda 

falando da comunicação, o capítulo 7 conceitua o gerenciamento das comunicações 

do projeto segundo o Guia PMBOK, com os processos, ferramentas e técnicas 

sugeridas. 

Abordamos no capítulo 8 o conceito de ferramentas colaborativas, o processo 

de colaboração e as ferramentas que atendem a esse processo. Umas das 

ferramentas, o Microsoft Sharepoint, é conceituada no capítulo 9, com suas 

funcionalidades e requisitos, onde citamos alguns casos de sucesso no uso da 

ferramenta. 

Por fim, no capítulo 10, apresentamos o estudo de caso da empresa Núcleo 

Loguin, que utiliza a ferramenta colaborativa Microsoft Sharepoint para o 

gerenciamento das comunicações do projeto segundo do Guia PMBOK em seus 

projetos. 

Esperamos que com este trabalho possamos auxiliar gerentes de projeto no 

gerenciamento das comunicações, indicando uma ferramenta colaborativa que pode 

ser utilizada em seus projetos. 
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2 O QUE É UM PROJETO?  

 

 

Projeto pode ser considerado o oposto da rotina, e analisando desta forma, 

podemos ver como as pessoas, seja em sua vida profissional, social ou pessoal, 

estão constantemente envolvidas em projetos. Seguindo essa definição se 

eliminarmos as atividades diárias, encontraremos vários projetos nas demais 

atividades (Gasnier, 2003). 

Em uma definição mais técnica, um projeto é um empreendimento único, 

criando um produto, serviço ou resultado exclusivo. Também é temporário, isto é, 

com início e término definidos, onde o término é determinado quando os objetivos 

forem atingidos ou quando se conclui que os objetivos não poderão ou não serão 

atingidos e o projeto será encerrado. Ainda como característica, o projeto é 

elaborado progressivamente, uma vez que no seu início não temos todas as 

informações necessárias para determinar os detalhes do projeto (Guia PMBOK, 

2008). 

Kerzner (2010, p.15) define projetos como sendo “um empreendimento com 

objetivo bem definido, que consume recursos e opera sobre pressões de prazos, 

custos e qualidade [...] considerados atividades exclusivas em uma empresa”. 

Ainda para Vargas (2006) um projeto deve possuir como característica uma 

sequência definida das atividades a serem desenvolvidas de maneira lógica, isto é, 

compostas por início, meio e fim, conduzidas por pessoas a partir de parâmetros de 

prazos, custos, qualidade e recursos pré-definidos, sendo um empreendimento não 

repetitivo com a finalidade de alcançar um objetivo definido. 

A partir das características citadas acima, Gray e Larson (2009) afirmam que 

o fato de um projeto ser um empreendimento único e singular faz com que ele seja 

oposto a rotina organizacional, onde diariamente são executadas atividades 

repetitivas pelos trabalhadores. Pelo fato de ter um final determinado, é contrário as 

responsabilidades e tarefas rotineiras que são continuamente desenvolvidas pelos 

empregos tradicionais, podendo ter vários profissionais especialistas de diferentes 

área reunidos em um único projeto, diferente da segmentação pela especialidade 

funcional; ainda conclui que as avaliações do projeto provêm da realização, custos e 

tempos utilizados. 
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A tabela a seguir compara e demonstra exemplos de trabalhos rotineiros e 

projetos. 

 

Tabela 1 – Comparação de trabalhos rotineiros com projetos 

Rotina / trabalho repetitivo Projetos 
Tomar notas em sala de aula. Escrever um relatório. 

Anotar diariamente os recibos de 
vendas no livro de contas. 

Desenvolver um quiosque de vendas para 
uma reunião de profissionais de 
contabilidade. 

Responder a um pedido da cadeia de 
fornecedores. 

Desenvolver um sistema de informações 
para a cadeia de fornecedores. 

Praticar escalas no piano. Escrever uma nova música para piano. 

Manufatura de rotina de um iPod da 
Apple. 

Projetar um iPod que tenha 
aproximadamente 2x4 polegadas, que 
possa funcionar em um PC e armazene 
10 mil músicas. 

Colar etiquetas em um produto 
manufaturado. 

Desenvolver um projeto de etiquetagem 
para a GE e o Wal-Mart. 

Fonte: Gray e Larson (2009, p. 8). 

 

Para facilitar a compreensão da diferença entre rotina e projetos, Gasnier 

(2003) cita os alguns exemplos de projetos listados nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 2 – Exemplos de Projetos Parte 1 

EXEMPLOS DE PROJETOS 

GENÉRICOS 

Construção de uma casa ou torre (prédio). 
Instalação de uma nova unidade fabril. 
Desenvolvimento de um novo produto. 
Treinamento de uma equipe. 
Evento mercadológico. 
Intervenção organizacional. 
Campanha militar ou eleitoral. 
Implementação de um software. 
Aquisição e instalação de equipamento. 

Fonte: Gasnier (2003, p. 12). 
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Tabela 3 – Exemplos de Projetos Parte 2 

EXEMPLOS DE PROJETOS 

HISTÓRICOS 

Pirâmides do Egito. 

Muralha da China. 

Grandes Navegações. 

Canal do Panamá (1914). 

Edifício Empire State (1931). 

Programa Apollo (década de 1960). 

Construção de Brasília. 

CONTEMPORÂNEOS 

Hidroelétrica de Itaipu. 

Operação Tempestade no Deserto. 

Eurotúnel, 50 km sobre o canal da Mancha entre a França e 
a Inglaterra. 

Sistema Advantix© Kodak (prêmio projeto do ano 1997 pelo 
PMI). 

Missão Marte Pathfinder da NASA (projeto do ano 1998). 

Planta de Gás Natural Liquefeito de Qatargas (projeto do 
ano de 1999). 

Projeto Genoma (2000). 

ALGUMAS 
PROMESSAS 

Consórcio da Estação Espacial Internacional. 

Hidroelétrica de Três Gargantas, China (2009). 

Missão tripulada a Marte (2018). 

Colônia Lunar (2020). 
Fonte: Gasnier (2003, p. 12). 

 

Os projetos passam a existir a partir do instante que é identificado pelo cliente 

(pessoa ou organização) uma necessidade que precisa ser atendida. Como exemplo 

vemos desde uma família em crescimento onde a necessidade pode ser uma casa 

maior ou em uma empresa que precisa reduzir os custos de desperdício de 

fabricação. A identificação do problema pelo cliente pode ser rapidamente 

identificada (por exemplo, em casos de desastre) ou pode demorar meses até que 

sejam levantadas todas as informações e seja definido claramente o problema a ser 

resolvido ou a demanda a ser atendida (Gido e Clements, 2007). 

Segundo o Guia PMBOK (2008) os projetos passam a existir em uma 

organização como consequência de uma necessidade estratégica identificada: 

 

• Demanda de mercado (por exemplo, uma companhia autoriza um projeto para 

criação de carros quer permita a utilização de dois tipos de combustíveis); 
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• Oportunidade/necessidade estratégica de negócios (por exemplo, uma 

companhia autoriza um projeto para a criação de um novo produto para 

aumento de sua receita); 

• Solicitação de cliente (por exemplo, uma companhia autoriza um projeto para 

aterramento de uma área a ser construída uma nova fábrica); 

•  Avanço tecnológico (por exemplo, uma companhia autoriza um projeto para 

desenvolvimento de um novo celular com dimensões menores devido a 

evolução dos componentes utilizados no mesmo); 

• Requisito legal (por exemplo, uma companhia autoriza um projeto para 

adequação de seu software as novas exigências do fisco federal). 

 

 

2.1 PARTES INTERESSADAS 

 

 

Todo projeto possui pessoas ou organizações que estão de alguma forma 

ligadas ao projeto, que podem influenciar o projeto, seus membros e/ou as entregas 

previstas por ele. Essas pessoas cujo interesse podem ser afetados de maneira 

positiva ou negativa pelo projeto são chamadas de “partes interessadas” (Guia 

PMBOK, 2008). 

As partes interessadas, também conhecidas como stakeholders, segundo 

Heldman (2005) possuem muitas vezes interesses contraditórios, sendo uma função 

do gerente de projetos conhecer esses conflitos e tentar solucioná-los. 

Para Rabechini (2005) o gerente de projetos deve considerar como parte de 

suas tarefas o gerenciamento de todo o projeto e também os envolvidos de maneira 

direta ou indiretamente. A falta desse gerenciamento pode levar a realização de toda 

equipe do projeto, porém deixa de atender a outras camadas de interessados; o 

gerenciamento dessas partes interessadas significa “[...] mais que atender as suas 

expectativas por informações” (2005, p. 25). 

A figura a seguir representa um modelo simples do processo de 

gerenciamento dos interessados no projeto. 
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  Figura 1: Gestão dos interessados 
  Fonte: Rabechini (2005, p. 26) 

 

O Guia PMBOK (2008) aborda o gerenciamento das partes interessadas nos 

processos de gerenciamento das comunicações do projeto, no processo “10.1 -  

Identificar as partes interessadas”, que será abordado no capítulo 7.1 deste trabalho. 

Segundo Rabechini (1999 apud Cleland, 2005)¹ considerando o projeto o 

centro das atenções das partes interessadas, aqueles que se posicionam mais perto 

do centro do projeto e normalmente possuem uma ligação formal com o projeto são 

denominados stakeholders primários. Já os que não estão tão próximos ao projeto, 

porém podem afetar ou serem afetados pelo projeto são denominados stakeholders 

secundários. A figura a seguir ilustra essa definição. 

 

 
  Figura 2: Identificação das partes interessadas 
  Fonte: Rabechini (2005, p. 27) 

 

Ainda para Macedo et al. (2007), estima-se que 33% dos erros e problemas 

que acontecem em projetos são por falha no suporte ou no gerenciamento dos 

stakeholders, podendo ser: 

 

 

_______________ 
¹ CLELAND, D. I. Project Management: strategic design and implementation. 3 Ed. New York: 
McGraw Hill, 1999. 
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• Pouca atenção dada ao melhor entendimento dos stakeholders durante o 

início do projeto; 

• Desconhecimento pelo gerente do projeto das partes interessadas; 

• Falta de habilidades do gerente de projetos em comunicação, motivação, 

negociação, administração e conflitos de liderança. 

 

Com esta perspectiva, o gerente de projetos deve assegurar que as 

expectativas e necessidades das partes interessadas sejam conhecidas e 

consideradas, pois o sucesso do projeto depende da participação delas (Macedo et 

al., 2007). 
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3 CICLO DE VIDA DO PROJETO  

 

 

A natureza temporal de um projeto traz como consequência o desdobramento 

de suas atividades em um espaço finito de tempo, chamado de ciclo de vida. A 

palavra vida relaciona-se ao tempo decorrido entre o surgimento e desaparecimento 

de um ser, e a palavra ciclo a uma série de acontecimentos em uma mesma ordem, 

nos remetendo a compreender o termo ciclo de vida como uma série de eventos 

organizados que terão um término previsto (Pinto, 2002). 

Segundo Viana (2006) “[...] todo projeto pode ser subdividido em 

determinadas fases de desenvolvimento [...] esse conjunto de fases é conhecido 

como ciclo de vida [...]”, permitindo a avaliação de situações idênticas que podem 

ocorrer em todos os projetos, independente de sua aplicabilidade ou área de 

atuação. 

Para Heldman (2005) independente do tamanho do projeto, todos são 

divididos em fases e possuem um ciclo de vida similar tendo no mínimo um estágio 

inicial, uma ou mais fases intermediárias e por fim uma fase denominada estágio 

final. A esse conjunto de fases coletivas atravessadas pelo projeto é chamado ciclo 

de vida do projeto. 

O ciclo de vida do projeto é composto por fases ou estágios determinados que 

geralmente são sequenciais, isto é, apresentam uma ordem de execução pré-

determinada, e em alguns casos se sobrepõem, sendo executados 

simultaneamente. Um ciclo de vida pode estar ligado a uma metodologia, mas pode 

ser adequado conforme as características específicas da organização (Guia 

PMBOK, 2008). 

Apesar da existência de vários modelos de ciclo de vida do projeto, e da 

particularidade a ser implementada por cada organização em seus projetos, o ciclo 

de vida atravessa uma sequência de quatro fases segundo Gray e Larson (2009): 

 

1) Definição: as especificações do projeto são definidas; os objetivos, 

estabelecidos; as equipes, formadas; as responsabilidades mais importantes, 

determinadas. 

2)  Planejamento: aumenta o nível de esforços e planos são desenvolvidos para 

determinar o que o projeto deverá implicar, quando será programado, a quem 
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beneficiará, qual nível de qualidade deverá ser mantido e qual será o 

orçamento para o projeto. 

3) Execução: uma porção maior do projeto toma lugar, tanto física, quanto 

mentalmente. O produto físico é produzido (uma ponte, um relatório, um 

programa de software). Medidas de tempo, custos e especificações são 

utilizadas para controle. O projeto está dentro do prazo, do orçamento e de 

acordo com as especificações? Quais as previsões para cada uma dessas 

medidas? Que revisões ou mudanças são necessárias? 

4) Entrega: abrange duas atividades – entrega do produto do projeto ao cliente e 

redistribuição dos recursos do projeto. A entrega do projeto deve incluir o 

treinamento de clientes e a transferência de documentos. A redistribuição 

geralmente envolve a devolução de equipamentos e materiais para outros 

projetos e a busca de novas tarefas para os membros da equipe. 

 

Para facilitar a compreensão de cada fase do ciclo de vida do projeto e seus 

níveis de custo, pessoal e tempo, observe a figura a seguir. 

 

 
Figura 3: Nível típico de custos e pessoal ao longo do seu ciclo de vida 

  Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 16) 
 

A linha pontilhada ilustra o padrão típico de nível de custo e pessoal. No início 

do projeto o nível de custos e pessoal é baixo, pois o projeto ainda está sendo 

elaborado; após a fase de organização e elaboração, onde efetivamente os recursos 
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e os custos serão alocados, o nível de custos e pessoal atinge seu valor máximo, 

pois o projeto estará em sua plena execução, e apresentando uma rápida queda 

conforme o projeto avança para o término (Guia PMBOK, 2008). 

Para o desenvolvimento e finalização do ciclo de vida do projeto com 

qualidade, dentro do prazo previsto e sem superar o orçamento estimado é 

necessário a implementação de técnicas de gestão de projetos (Gido e Clements, 

2007) assunto que será abordado a seguir. 
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4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

 

O Project Management Institute (PMI), estabelecido em 1969 e sediado na 

Filadélfia, Pensilvânia, EUA, é a principal associação mundial sem fins lucrativos em 

gerenciamento de projetos, atualmente com mais de 500.000 associados em 185 

países. Com o passar do tempo, o PMI se tornou, e continua sendo, a principal 

associação profissional em Gerenciamento de Projetos (PMISP, 2008). 

Em 1990, o PMI somava mais de 8.500 associados e em 1993 este número 

crescia cerca de 20% ao ano. Durante os anos noventa foram formados os Grupos 

de Interesses Específicos, os Colleges e o Seminars USA, uma série de programas 

educacionais em gerenciamento de projeto (depois renomeado como World 

Seminars). O PMI também marcou presença na rede mundial da Internet e publicou 

o "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)", um 

guia englobando todas as áreas do conhecimento que regem as regras do 

gerenciamento de projetos (PMISP, 2008). 

O Guia PMBOK (2008, p.6) define o gerenciamento de projetos como “[...] 

aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de atender aos seus requisitos”. 

Ainda segundo a NBR ISO 10.006 (ABNT, 2000) o gerenciamento de projetos 

deve abranger o planejamento, organização, supervisão e controle de todos os 

aspectos inerentes ao projeto, de maneira contínua a fim de alcançar os objetivos 

propostos. 

Com base na definição do Guia PMBOK (2008) que divide o gerenciamento 

de projetos em cinco grupos de processos, Heldman (2005) os descrevem como: 

1) Iniciação: processos realizados no início do projeto ou fase, concedendo 

autorização para a realização da etapa seguinte do início do projeto ou fase. 

2) Planejamento: processos utilizados para formular e revisar o escopo do 

projeto e criar o plano de ação para atingir os objetivos estipulados pelo 

projeto. 

3) Execução: processos executados para concretização dos planos do projeto, 

mantendo em sincronia a execução com os objetivos estipulados pelo projeto. 

4) Monitoramento e Controle: processos necessários para avaliar e acompanhar 

o desempenho do projeto, e caso haja algum desvio, pode ser necessário 
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novas passagens pelo processo de Planejamento, até que sejam reajustados 

os objetivos que foram desviados. 

5) Encerramento: processos realizados para a finalização formal do processo ou 

fase, onde são obtidas a aceitação e aprovação. 

 

A figura abaixo ilustra o inter-relacionamento dos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos: 

 
Figura 4: Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

  Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 40) 
 

Como já definido anteriormente, sendo o projeto um esforço temporal e finito, 

no início do projeto vemos o grupo de processos de iniciação e no término o grupo 

de processos de encerramento. É possível ver a integração do grupo de processos 

de monitoramento e controle interagindo com os outros grupos de processos (Guia 

PMBOK, 2008). 

Segundo o Guia PMBOK (2008) esses grupos são executados na mesma 

sequência em qualquer projeto, independente da área ou setor a ser aplicado. Os 

grupos de processos de gerenciamento de projetos são formados por 42 processos, 

que são divididos em 9 áreas do conhecimento de gerenciamento de projetos. 
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Quadro 1: Grupos de processos e áreas de conhecimento 
Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 43) 

 

Viana (2005) destaca como benefício do gerenciamento de projetos a 

otimização da alocação de recursos, sendo eles pessoas ou materiais, agilidade nas 

decisões, facilidade para as estimativas dos próximos projetos devido à 

documentação, antecipação de situações com ações preventivas ou corretivas antes 

que se tornem um problema, entre outros benefícios. 

Com a evolução do gerenciamento de projetos, vários conceitos foram 

revisados a partir da superação de mitos, listados por Viana (2005) na tabela a 

seguir. 
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Tabela 4: Novos conceitos em gerenciamento de projetos 
Mitos Conceitos Revisados 

Gerenciamento de Projetos requer mais 
pessoas e adiciona custos indiretos à 
empresa. 

Gerenciamento de Projetos permite ao 
projeto realizar mais trabalho em menos 
tempo com menos pessoas. 

A lucratividade pode diminuir em 
decorrência dos custos de controle. 

A lucratividade irá aumentar devido à 
presença de controle. 

O gerenciamento de projetos aumenta o 
número de mudanças no escopo. 

O gerenciamento de projetos permite 
maior controle sobre as mudanças de 
escopo. 

O gerenciamento de projetos cria 
instabilidade organizacional e aumenta 
os conflitos entre departamentos. 

O gerenciamento de projetos torna a 
organização mais eficiente e melhora 
efetivamente a relação entre os setores 
através do trabalho em equipe. 

O gerenciamento de projetos cria 
problemas. 

O gerenciamento de projetos possibilita 
a solução de problemas. 

Somentes grandes projetos necessitam 
de gerenciamento. 

Todos os projetos de beneficiam 
diretamente do gerenciamento de 
projetos. 

O gerenciamento de projetos cria 
problemas de poder e autoridade. 

O gerenciamento de projetos reduz os 
conflitos por poder. 

O gerenciamento de projetos tem como 
objetivos os produtos. 

O gerenciamento de projetos tem como 
objetivo as soluções. 

O custo do gerenciamento de projetos 
pode tornar a companhia menos 
competitiva. 

O gerenciamento de projetos aprimora 
os negócios da empresa. 

Fonte: Viana (2005, p. 21) 

 

 Como tema proposto desse trabalho, abordaremos no capítulo 7 os processos 

pertencentes à área de conhecimento do gerenciamento das comunicações do 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

5 O GERENTE DE PROJETOS 

 

 

O Guia PMBOK (2008, p. 13) define o gerente de projetos como sendo “[...] a 

pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do projeto”. 

O gerente de projetos é comparado a um maestro, com a capacidade de 

analisar, processar e distribuir as informações da partitura antes, durante e depois 

da regência de uma peça; deve possuir capacidade de negociar com fornecedores, 

conhecimento para formar e conduzir equipes, empenho em superar os desafios da 

comunicação, etc. (Rabechini, 2005). 

Heldman (2005) define o gerente de projeto como um especialista na 

resolução de problemas, sendo um profissional generalista. Deve ter em sua equipe 

profissionais com conhecimentos técnicos para responder as dúvidas técnicas, mas 

não precisa necessariamente ser um técnico, salvo os projetos que necessitem de 

tais aptidões. 

 A responsabilidade sobre a execução do projeto com qualidade, custo e 

prazos estipulados anteriormente é de responsabilidade do gerente de projetos, 

devendo certificar se o cliente está satisfeito. Para Gido e Clements (2007) é o 

elemento-chave para o sucesso de um projeto. 

Viana (2006) ainda reforça que o futuro de um projeto é responsabilidade do 

gerente de projetos: seu sucesso ou seu fracasso. Nos dias atuais existe o risco de 

encontrar pessoas que acreditam que se tornarão um gerente de projeto instantâneo 

apenas utilizando softwares de planejamento. 

Mesmo com todas as habilidades específicas que um gerente de projetos 

possa possuir, o Guia PMBOK (2008) destaca três características que requer de um 

gerente de projetos para um gerenciamento de projetos eficaz: 

 

• Conhecimento: o que o gerente de projetos conhece sobre gerenciamento de 

projetos. 

• Desempenho: o que o gerente de projetos é capaz de fazer quando aplica seu 

conhecimento em gerenciamento de projetos. 

• Pessoal: o comportamento do gerente de projetos na liderança de um projeto. 
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Para Martins (2007) o gerente de projeto deve ser uma pessoa com perfil de 

liderança, boa comunicação, poder de decisão, ter bons relacionamentos com os 

departamentos funcionais e administrativos e saiba delegar a autoridade que lhe foi 

outorgada. 

O trabalho de um gerente de projetos é dinâmico e pode ser uma experiência 

recompensadora, pois cada dia é diferente do anterior, mostrando que a gerência de 

projetos é desafiadora e excitante (Gray e Larson, 2009). 

 

 

5.1 APTIDÕES DO GERENTE DE PROJETOS 

 

 

O gerente de projetos além de conhecer a metodologia a ser utilizada no 

projeto, deve possuir um conjunto de habilidades que conquiste a confiança do 

cliente e também inspire a equipe do projeto a alcançar o sucesso. Essas aptidões 

excedem as metodologias e fazem parte das capacidades pessoais do gerente de 

projetos. Gido e Clements (2007) nos traz uma descrição mais detalhada das 

aptidões do gerente de projetos, as quais são abordadas a seguir. 

 

 

5.1.1 Liderança 

 

 

O gerente de projetos apenas poderá alcançar os resultados estabelecidos ao 

projeto através de sua equipe, devendo demonstrar a ela os benefícios e resultados 

que serão alcançados através do projeto em que estão envolvidos. Liderança é fazer 

as tarefas serem executadas por meio dos membros da equipe, onde o gerente de 

projetos deve possuir um estilo de liderança onde seja alvo de consultas e 

esclarecimento de dúvidas dos membros do projeto, fornecendo orientações e não 

instruções. 

 O dever do gerente de projetos é deixar claro para sua equipe o que deve ser 

feito, a maneira como será feito é dever dos membros da equipe determinar a 

melhor forma. Assim, os membros da equipe passam a ter responsabilidade pela 

realização do trabalho e são estimulados a se superar. 
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5.1.2 Desenvolvimento de pessoas 

 

 

Apesar de todo o envolvimento do gerente de projetos com o 

desenvolvimento do projeto, ele possui um compromisso com a expansão do 

conhecimento através do aprendizado de todas as pessoas que fazem parte de sua 

equipe de projeto. É sua responsabilidade proporcionar a criação de um ambiente 

em que os membros do projeto sejam estimulados a adquirir novos conhecimentos e 

aperfeiçoar os conhecimentos já obtidos anteriormente para que ao final do projeto 

todos estejam mais instruídos e competentes do que no início do projeto. 

 Como estímulo a ampliação do conhecimento, o gerente de projetos pode 

tentar aumentar uma tarefa que exija mais conhecimentos de um membro da equipe 

do que ele possui, fazendo com que ele aumente seus conhecimentos e assim 

produza além do que é capaz. Esse estímulo contribui para que em futuros projetos 

esse membro da equipe já esteja preparado com experiência e expõe o membro da 

equipe a tomar iniciativa, correr riscos e tomar decisões. 

 

 

5.1.3 Habilidades interpessoais 

 

 

Trabalhando diretamente com pessoas, o gerente de projetos precisa assim 

como um treinador, demonstrar a cada membro da equipe a sua função, o quanto 

ela é importante e necessária para a execução do projeto e seu sucesso; para tal 

demonstração, o gerente de projetos deve ter contato com todos os membros da 

equipe, dentro ou fora do ambiente de trabalho. 

Para essa aproximação, o gerente de projetos deve estabelecer uma 

conversa informal com cada membro da equipe, demonstrando com sinceridade o 

desejo de compreender a percepção do membro da equipe sobre o andamento do 

projeto e suas expectativas. Nessas conversas informais o gerente de projetos pode 

diagnosticar o desejo dos membros da equipe em executar novas tarefas ou ainda 

aperfeiçoar as que já executam, fazendo com o que gerente de projetos auxilie no 

autodesenvolvimento de cada membro da equipe. 
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As habilidades interpessoais desenvolvidas pelo gerente de projetos são 

extremamente importantes para animar um membro da equipe que esteja passando 

por problemas particulares e até mesmo para tentar influenciar o pensamento e as 

ações dos outros, utilizando sua influencia nas negociações com clientes, equipe do 

projeto e até mesmo com a alta direção da empresa. Essas habilidades também são 

requeridas para lidar com as desavenças e discordâncias da equipe do projeto, 

podendo exigir uma mediação neste conflito para que ninguém seja desprezado e o 

projeto atinja o resultado previsto. 

 

 

5.1.4 Capacidade de lidar com estresse 

 

 

Mesmo com os planos completamente elaborados, todos os projetos estão 

sujeitos a alterações e imprevistos: alterações de escopo, aumento de custo, atrasos 

nos prazos, conflitos entre os membros da equipe. Nestas situações o gerente de 

projetos deve estar apto a enfrentá-las, mantendo a calma, e se necessário fazendo 

a mediação entre equipe, cliente e alta direção. 

Se utilizado adequadamente o bom senso de humor, o gerente de projetos 

consegue administrar as situações de alto nível de estresse e quebrar a tensão, 

transformando-as em desafios para a equipe do projeto. 

 

 

5.1.5 Capacidade de resolver problemas 

 

 

Mais que ser um solucionador de problemas, o gerente de projetos deve 

desenvolver a capacidade de prever antecipadamente um problema, pois assim terá 

um prazo maior para analisar e elaborar uma solução, podendo ser menos custoso a 

resolução do problema e o impacto ser menor no projeto. Também precisa estimular 

a autossuficiência da equipe do projeto para identificar problemas com antecedência 

e resolvê-los, não dependendo exclusivamente do gerente de projetos. 

Porém nos casos em que o problema é considerado crítico e possui um 

impacto direto sobre os objetivos do projeto, essa informação deve ser retransmitida 
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pela equipe do projeto para o gerente do projeto, para que ele participe do esforço 

em busca da resolução desse problema; é de suma importância que o gerente de 

projetos possua uma visão global do projeto, para que a resolução de um problema 

não acabe gerando um problema secundário, afetando outras partes do projeto. 

 

 

5.1.6 Habilidades em Comunicação 

 

 

Estabelecer altos níveis de comunicação é um dever do gerente de projetos, 

devendo se comunicar regularmente com o cliente, a alta direção, a equipe do 

projeto e até empresas terceirizadas que participem do projeto. A comunicação deve 

ser frequente e eficaz, possibilitando a antecipação de problemas, sugestões para 

ampliar o desempenho do projeto e aferir a satisfação do cliente. 

Para estabelecer esses canais de comunicação, o gerente de projetos deve 

possuir habilidades de comunicação oral e escrita. Habilidade oral para realizar 

reuniões e conversas informais com as partes interessadas e habilidade escrita para 

providenciar a criação de relatórios para o cliente e a alta direção.  

O gerente de projeto desenvolverá suas habilidades mais escutando do que 

falando; mesmo liderando uma reunião ele deve propor debates e assuntos, onde 

para estimular o assunto faz perguntas e solicita comentários, ouvindo as 

expectativas e respostas, ao invés de transmitir apenas sua própria opinião. 

A comunicação deve ser honesta, pontual e sem ambiguidades. Somente 

com essas características ela terá credibilidade e construirá confiança entre as 

partes interessadas no projeto; como função do gerente de projetos, deve ser 

construído um ambiente em que a comunicação seja promovida de maneira aberta e 

sem retaliações, permitindo que todas as partes interessadas se expressem sem 

punições. 
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6 O GERENTE DE PROJETOS E  A COMUNICAÇÃO 

 

 

Visando uma melhor compreensão do assunto, conceituaremos o termo 

comunicação abaixo: 

Andrade (2006, apud Martino, 2001) demostra que etimologicamente o termo 

comunicação vem do latim communicatio: munis, que significa “estar encarregado 

de”, co, expressando simultaneidade, reunião e tio, que reforça a ideia de atividade. 

Reconstruindo-se o termo tem-se que comunicação é “uma atividade realizada 

conjuntamente”. 

Ainda Andrade (2006, apud Rabaça, 2001) afirma que etimologicamente 

comunicação também vem do latim, mas da expressão communicare, isto é, “tornar 

comum”. Porém independente da expressão que originou, todas envolvem interação, 

compartilhamento e diálogo. 

A comunicação tem um papel fundamental no trabalho de um gerente de 

projetos, mostrando ser a mais importante habilidade, chegando a ser mais 

relevante que as competências técnicas. Heldman (2005) ainda afirma que referente 

à comunicação, “[..] estima-se que os gerentes dedicam até 90% de seu tempo, de 

alguma forma”. (2005, p. 300). 

Ainda sobre a importância da comunicação, o Guia PMBOK (2008) afirma que 

a eficiência da comunicação é capaz de criar a ligação entre as várias partes 

interessadas no projeto, independente dos níveis de conhecimento, ambientes 

culturais e organizacionais ou dos interesses no resultado do projeto. Tal ligação é 

construída pelo gerente de projetos, que em sua maior parte do tempo, está em 

comunicação com membros da equipe e outras partes interessadas. 

A comunicação no gerenciamento de projetos é considerada uma habilidade 

fundamental já a alguns anos. Archibald e Prado (2011 apud Posner, 1987) 

destacam uma pesquisa realizada em 1987 com 287 gerentes de projetos de 

empresas de pequeno e médio porte, demonstrando as principais habilidades 

consideradas para um gerente de projetos, com o resultado na tabela a seguir. 
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Tabela 5: Habilidades necessárias ao gerente de projetos 
Habilidade Característica Percentual 

Comunicação Ouvir, persuadir 84% 
Organização Planejar, estabelecer metas, analisar 75% 
Formação de Equipe  Possuir empatia, criar motivação 72% 

Liderança Estabelecer exemplos, possuir energia, ser 
visionário, delegar, ser positivo 64% 

Convivência Ser flexível, ser criativo, ser paciente, ser 
persistente 59% 

Tecnologia Possuir experiência, possuir conhecimento 
de projetos. 

46% 

Fonte: Archibald e Prado (2011, p. 105). 

 

Os “Estudos de Benchmarking de Projetos”, pesquisa anual organizada pelo 

PMI que conta com a participação de centenas de organizações, realizados entre os 

anos de 2009 a 2011, expressam como as organizações acreditam que a 

comunicação tem sido apontada como um dos principais problemas que ocorrem 

com maior frequência na gestão de projetos. 

 

Tabela 6: Problemas mais frequentes em projetos 
Problema 2009 (posição) 2010 (posição) 2011 (posição) 

Problemas na Comunicação 76% (1°) 40,1% (3°) 72,1% (1°) 

Não cumprimento dos prazos 71% (2°) 60,2% (1°) 67,9 % (2°) 

Mudanças de escopo constantes 70% (3°) 43,0% (2°) 6 2,1% (3°) 

Fonte: Benchmarking 2009 (2009, p. 111), Benchmarking 2010 (2010, p. 116) e 
PMSurvery.org 2011 (2011, p. 96). 

 

Ainda os “Estudos de Benchmarking de Projetos” demonstram a atenção que 

as organizações têm dado a comunicação como uma habilidade a ser valorizada, 

conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 7: Principais habilidades necessárias ao gerenciar projetos 
Habilidades  2009 (posição)  2010 (posição)  2011 (posição)  

Comunicação 41% (2°) 44,2% (2°) 57,4% (1°) 

Liderança 50% (1°) 47,9% (1°) 49,3% (2°) 

Negociação 30% (4°) 35,2% (3°) 40,3% (3°) 

Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos 33% (3°) 31,5% (4°) 31,0% (4°) 

Iniciativa 21% (8°) 18,5% (9°) 28,4% (5°) 

Conhecimento Técnico 29% (5°) 28,2% (5°) 25,2% (6°)  

Capacidade de integrar as partes 25% (6°) 23,5% (6° ) 24,6% (7°) 

Gerenciamento de Conflitos 15% (10°) 18,7% (8°) 23, 8% (8°) 

Trabalho em Equipe 18% (9°) 18,9% (7°) 22,9% (9°) 

Organização 8% (11°) 7,6% (12°) 10,7% (10°) 

Política 6% (12°) 8,1% (11°) 6,1% (11°) 

Atitude 23% (7°) 18,3% (10°) - 

Fonte: Benchmarking 2009 (2009, p. 94), Benchmarking 2010 (2010, p. 107) e 
PMSurvey.org 2011 (2011, p. 108). 

 

Os “Estudos de Benchmarking de Projetos” fornecem uma análise das 

habilidades que as organizações consideram deficientes nos seus profissionais de 

gerenciamento de projetos. 

 

Tabela 8: Principais deficiências dos gerentes de projetos 
Habilidades deficientes  2009 (posição)  2010 (posição)  2011 (posição)  

Comunicação 50% (1°) 53,8% (1°) 41,4% (1°) 

Gerenciamento de Conflitos 36% (2°) 42,6% (2°) 33,8 % (2°) 
Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos 34% (3°) 28,2% (4°) 32,7% (4°) 

Capacidade de integrar as partes 29% (4°) 35,0% (3° ) 30,0% (5°) 

Negociação 23 % (6°) 23,0% (6°) 25,4% (6°) 

Liderança 20% (8°) 21,8% (7°) 23,6% (7°) 

Política 26% (5°) 24,7% (5°) 23,3% (8°) 

Organização 22% (7°) 18,9% (8°) 17,2% (9°) 

Iniciativa 15% (10°) 11,1% (12°) 15,7% (10°) 

Conhecimento Técnico 13% (11°) 14,2% (10°) 12,0% (1 1°) 

Trabalho em Equipe 11% (12°) 12,6% (11°) 10,8% (12° ) 

Atitude 18% (9°) 14,6% (9°) - 

Fonte: Benchmarking 2009 (2009, p. 95), Benchmarking 2010 (2010, p. 108) e 
PMSurvery.org 2011 (2011, p. 79) 
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Sendo a comunicação uma habilidade, ela pode e deve ser desenvolvida com 

sua prática e aperfeiçoamento, superando as intervenções que podem ocorrer 

durante o processo de comunicação. Chaves et. al. (2010) ainda destaca algumas 

barreiras à comunicação, que são agentes que modificam ou interferem o processo 

de comunicação, impedindo a compreensão das informações. Essas barreiras 

podem ser: 

Barreiras de conhecimento: quando na comunicação é utilizada uma 

linguagem técnica onde nem todos estão familiarizados, falta de conhecimento sobre 

o assunto e falta de domínio de tecnologias utilizadas. Para romper essa barreira o 

gerente de projetos pode explicar termos e jargões técnicos utilizados, utilizar 

metáforas para exemplificar situações complexas, solicitar que as pessoas 

confirmem a compreensão da informação, entre outros. 

Barreiras comportamentais: quando a comunicação envolve atitudes 

preconceituosas, falta de motivação, desconfiança, omissão de informações e fatos 

e falta de atenção. Nesta barreira o gerente de projetos pode utilizar-se da 

comunicação presencial, ao contrário da escrita que é largamente utilizada no 

gerenciamento de projetos. 

Barreiras organizacionais e técnicas: quando a organização e suas estruturas 

se tornam excessivamente burocráticas, com uma cultura que não estimule o 

processo de comunicação na empresa; pode também ter equipamentos de 

comunicação ultrapassados e inadequados. 

 

Gasnier (2003) observa que as barreiras citadas aparentam uma ligação com 

a evolução do ser humano como caçador, sempre interessado em preservar seus 

territórios; com essa característica inserida na natureza do ser humano, as barreiras 

à comunicação sempre existirão, e mesmo com a evolução das tecnologias da 

informação auxiliando a reduzir esse problema, é recomendável a avaliação e 

administração de problemas potenciais junto às comunicações do projeto. 

Mesmo com todas as dificuldades, é responsabilidade do gerente de projetos 

garantir que as informações sejam retransmitidas de modo claro, completo e 

explícito, de maneira que os receptores não tenham dificuldades em compreender a 

mensagem que foi transmitida (Heldman, 2005). 
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7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 

 

O Guia PMBOK (2008, p. 243) define que, 

 

“o gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, 

coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de 

maneira oportuna e apropriada”. 

 

Visando tal gerenciamento, o PMBOK (2008) divide em 5 processos o 

gerenciamento das comunicações do projeto: 

 

 
  Figura 5: Visão geral do gerenciamento das comunicações do projeto 
  Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 244) 
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Os processos aqui abordados referem-se à sétima área do conhecimento do 

Guia PMBOK (2008) vinculadas aos seguintes grupos de processos: 

 

 
Quadro 2: Mapeamento de grupos de processos de gerenciamento de projetos e  

    áreas de conhecimento 
  Fonte: Alterado do Guia PMBOK (2008, p. 43) 
 

 

7.1 IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS 

 

 

Neste processo é feito o mapeamento e identificação de pessoas e 

organizações, que de alguma maneira podem ser afetadas positiva ou 

negativamente pelo projeto em sua execução ou término. Essas informações 

organizadas e documentadas servirão como orientação durante a distribuição das 

informações do projeto (Chaves et. al., 2010). 

Desde o início é fundamental que seja analisado os níveis de influência, 

expectativas, importância e interesse das partes interessadas, pois com essa análise 

será possível criar uma estratégia para abordagem, buscando ampliar as influências 

positivas e reduzir as influências negativas das partes interessadas (Guia PMBOK, 

2008). A figura seguir demonstra o processo de identificar as partes interessadas. 

 

 
Figura 6: Identificar as partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 
 Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 246) 
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 Para realizar esse processo ainda segundo o Guia PMBOK (2008), deve ser 

feito um mapeamento com a análise do termo de abertura do projeto onde pode 

constar o patrocinador, clientes, membros da equipe e outras pessoas que serão 

afetadas pelo projeto; caso o projeto esteja baseado em um contrato, as partes 

interessadas deste contrato devem ser consideradas. Junto a essas informações 

devem ser adicionados outros fatores da companhia como estrutura organizacional, 

cultura e padrões governamentais (como regulamentações) e lições aprendidas de 

outros projetos. 

 Com essas informações coletadas é feita a análise das partes interessadas, 

determinando quais são suas expectativas e influências no projeto, e então elas são 

identificadas e classificadas de acordo com o impacto ou apoio que podem gerar. A 

partir dessa classificação, o gerente de projetos terá informações para avaliar a 

reação das partes interessadas, podendo utilizar a opinião de outras pessoas e 

organizações para confirmar sua análise, tendo assim subsídios para planejar como 

utilizar o nível de influência das partes interessadas durante o projeto. 

 O processamento dessas informações gera o registro das partes 

interessadas, com informações de identificação pessoais, níveis de avaliação dentro 

do projeto e a maneira como foi classificada. Juntamente com esse registro é gerado 

o plano de estratégia que contêm as partes interessadas que podem influenciar o 

projeto e por esse motivo serão tratadas de maneira diferenciada, com informações 

sobre as maneiras que podem impactar o projeto, o grau de avaliação desse 

impacto e as estratégias que podem ser implementadas junto a essas partes 

interessadas. 

 

 

7.2 PLANEJAR AS COMUNICAÇÕES 

 

 

Segundo Chaves et. al. (2010, p.51) “[...] projetos bem sucedidos são obtidos 

por meio de uma combinação de decisões, ações e estratégias eficazes.” Ainda 

Chaves et. al. (2010) descreve que um projeto dependendo do seu porte envolve 

diferentes partes interessadas com vários conhecimentos e experiência, atitudes e 
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expectativas diferentes; a informação de todos esses stakeholders é um desafio 

para o gerente de projetos. 

O processo de planejar as comunicações visa atender as necessidades de 

informações das partes interessadas e define como as mesmas serão atendidas. 

Por exemplo: quais as informações que são necessárias, quem necessita delas, 

quando elas serão disponibilizadas, de que maneira serão disponibilizadas e quem 

será o responsável por disponibilizar essas informações (Guia PMBOK, 2008). A 

figura a seguir ilustra o processo de planejar as comunicações. 

 

 
Figura 7: Planejar as comunicações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 
 Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 252) 

 

De acordo com o Guia PMBOK (2008) os registros gerados pelo processo 

“Identificar as partes interessadas”, acrescidos dos fatores ambientais da empresa e 

dos ativos de processos organizacionais, como lições aprendidas e informações 

históricas, originados de projetos anteriores, podem ser utilizados para planejar as 

comunicações. 

 A análise dessas informações determina quem se comunicará com quem e 

qual será a informação recebida, combinando o tipo de informação e o formato que a 

mesma será transmitida. São utilizadas para determinar os requisitos de 

comunicação: organogramas, necessidades de informações internas e externas, 

informações sobre departamentos e especialidades envolvidas no projeto, entre 

outros. Também devem ser determinados quais métodos e tecnologias serão 

utilizadas para a informação das partes interessadas, de igual modo a frequência 

com que as informações serão disponibilizadas.  

 Deve ser aplicado o modelo de comunicações para garantir que o emissor 

das informações faça sua transmissão de maneira clara e completa, permitindo que 

o receptor possa recebê-las corretamente e forneça um feedback sobre sua 
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compreensão. Cabe ainda ao gerente de projetos determinar quais métodos de 

comunicação serão utilizados, podendo ser: interativa (onde duas ou mais pessoas 

trocam informações, como em reuniões), ativa (envia as informações mas não 

garante sua plena compreensão, como em relatórios) ou passiva (cria a informação 

e o destinatário é responsável por acessá-la, como sites de intranet). 

 A utilização dessas técnicas gera o plano de gerenciamento das 

comunicações, documento que fornece informações sobre os requisitos de 

comunicação, informações que serão comunicadas (idioma, formato e seu 

conteúdo), frequência de distribuição, responsável pela distribuição, pessoas que 

receberão as informações, entre outros. No final desse processo são atualizados os 

documentos do projeto, que podem ser o cronograma, o registro das partes 

interessadas ou a estratégia de gerenciamento das partes interessadas. 

 

 

7.3 DISTRIBUIR AS INFORMAÇÕES 

 

 

Este processo é executado em todos os processos de gerenciamento durante 

a vida do projeto, e segundo o Guia PMBOK (2008, p. 258) “[...] é o processo de 

colocar as informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, 

conforme planejado”. 

Segundo Chaves et. al. (2010) a partir deste momento surge o maior desafio 

em comunicação, onde toda a equipe do projeto deve trabalhar com empenho para 

efetuar a manutenção das informações, pois um grande problema está na captação, 

sistematização e distribuição das informações. 

A figura a seguir demonstra o processo de distribuir as informações: 

 

 
Figura 8: Distribuir as informações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 
 Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 258) 
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 Segundo o Guia PMBOK (2008), são utilizados o plano de gerenciamento de 

projetos, os relatórios de desempenho baseados nas medições que foram realizadas 

durante a realização das tarefas, e os ativos organizacionais como políticas, 

procedimentos e modelos de distribuição de informações, entre outros. 

 As informações podem ser distribuídas a partir de reuniões presenciais ou 

não, individuais ou em grupo, utilizando várias ferramentas como documentos 

impressos, comunicados de imprensa, e-mails, telefone, softwares de 

gerenciamento de projetos, portais e ferramentas colaborativas de gerenciamento de 

trabalho, etc. 

 Com a distribuição das informações, podem ser atualizadas as notificações 

das partes interessadas com a situação geral do projeto e mudanças aprovadas; os 

relatórios e apresentações do projeto ajustam o andamento do projeto e o registro 

de questões. Também é atualizado o registro de lições aprendidas com os 

problemas, suas causas e ações tomadas para correção. 

 

 

7.4 GERENCIAR AS EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS 

 

 

 Esse processo tem como objetivo interagir com as partes interessadas com o 

propósito de solucionar questões que foram identificadas e esclarecê-las, verificar as 

preocupações que ainda não se tornaram questões e gerenciar as expectativas para 

atingir e manter as metas do projeto (Guia PMBOK, 2008). 

 Já para Chaves et. al. (2010, p. 103) “[...] gerenciar projetos está relacionado 

a atingir expectativas”. Para tal o gerente de projetos deve conhecer, gerenciar e 

manter a expectativa de todas as partes interessadas alinhadas com os objetivos do 

projeto, assim as partes interessadas possuirão a capacidade de avaliar o 

desenvolvimento do projeto e como esse desenvolvimento está em conformidade 

com os objetivos do projeto. 

 A figura a seguir ilustra o processo de gerenciar as expectativas das partes 

interessadas: 
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Figura 9: Gerenciar as expectativas: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 
 Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 262) 

 

Ainda o Guia PMBOK (2008) descreve que são analisados o registro das 

partes interessadas, a estratégias para gerenciamento das partes interessadas e o 

plano de gerenciamento do projeto, informações que já vimos nos processos 

anteriores; somadas ao registro das questões do projeto, documento com questões 

classificadas com base na urgência, e o registro de mudanças, onde estão 

documentadas as mudanças, seu impacto em termos de risco, custo e tempo. 

Incluem-se na análise os ativos de processos organizacionais como procedimentos 

de gerenciamento de questões, procedimentos de controle das mudanças e 

informações históricas de outros projetos. 

Com essas informações, são aplicados os métodos de comunicação definidos 

no plano de gerenciamento das comunicações, e com eles as habilidades 

interpessoais (abordadas no capítulo 5.1.3) e as habilidades de gerenciamento, 

como falar em público, apresentação, negociação e redação. 

Após a aplicação dos métodos, podem ser atualizados os ativos 

organizacionais com a causa das questões, a motivação para a ação corretiva e as 

lições aprendidas; também pode ser gerado uma solicitação de mudança baseado 

no gerenciamento das expectativas das partes interessadas. Também podem gerar 

a atualização do plano de gerenciamento de projetos, para atender a expectativa 

que foi gerenciada e finalmente a atualização da estratégia para gerenciamento das 

partes interessadas, que pode ter atualizações ou alterações, o registro das partes 

interessadas e o registro das questões. 
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7.5 REPORTAR O DESEMPENHO 

 

 

Neste processo de acordo com o Guia PMBOK (2008) as informações sobre o 

desempenho são coletadas e distribuídas, juntamente com relatórios de andamento, 

progresso e revisões. Esses relatórios devem possuir uma formatação com 

informações relevantes para cada tipo de público, desde os relatórios mais simples 

até os que necessitam de maiores informações técnicas. 

A figura a seguir demonstra o processo de reportar o desempenho. 

 

 
Figura 10: Reportar o desempenho: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 
 Fonte: Guia PMBOK (2008, p. 266) 

 

De acordo com o Guia PMBOK (2008) são requeridas as seguintes 

informações para o processo de reportar o desempenho: plano de gerenciamento do 

projeto, onde estão as linhas de base do projeto e as informações sobre o 

desempenho do trabalho, para serem confrontadas. Ainda são solicitadas as 

medições de desempenho do trabalho, com elas são possíveis fazer comparações e 

medições do desempenho do projeto, as previsões do orçamento e os ativos 

organizacionais como modelos de relatórios e procedimentos internos. 

 A partir do levantamento das informações citadas acima, é feita a análise de 

variação, determinando o desempenho comparando a situação real do projeto com a 

linha de base. São aplicados métodos de previsão, com base no desempenho real 

possuem o intuito de prever o desempenho futuro do projeto, podendo ser 

classificados como métodos: séries temporais, causais ou econométricos, subjetivos 

ou outros; utiliza-se o método de comunicação e os sistemas de distribuição de 

informações determinados anteriormente. 
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 São gerados com todas as ferramentas e técnicas citadas acima relatórios de 

desempenho que podem possuir: análise do desempenho anterior, resumo das 

mudanças aprovadas no período, término previsto do projeto entre outras 

informações relevantes. É feito a atualização dos ativos de processos 

organizacionais com os formatos dos relatórios utilizados e a documentação das 

lições aprendidas. Ainda a análise do desempenho pode gerar solicitações de 

mudança com ações corretivas, alinhando o desempenho do projeto com o 

esperado, e com ações preventivas, buscando reduzir a probabilidade que um 

evento cause desempenho negativo no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

8 FERRAMENTAS COLABORATIVAS 

 

 

Nos ambientes de trabalho atuais, com a evolução no uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), o computador tornou-se fundamental na 

realização de trabalhos colaborativos utilizando novas e diferentes formas de 

interação. Suportando essa informação, temos o conceito do Computer-Supported 

Cooperative Work (CSCW) termo traduzido por Trabalho Cooperativo Suportado por 

Computador (Silva, 2007). 

Umas das razões do surgimento do CSCW se deve ao fato das organizações 

estarem situadas em diferentes lugares, fazendo com que o seus profissionais 

precisem interagir com outros colegas distantes e com resultados cada vez mais 

rápidos (Moeckel, 2003). 

Produtos comerciais de CSCW são exemplos de groupware – software 

colaborativo. Groupware é um sistema baseado em computador cujo objetivo é 

auxiliar um grupo de pessoas que necessitem de assistência quanto à comunicação, 

colaboração e coordenação de suas tarefas, fornecendo um ambiente compartilhado 

(Silva 2007 apud Ellis, 1991). 

Moeckel (2003 apud Cruz, 1998) caracteriza o Groupware como um ambiente 

que reúne várias tecnologias com o mesmo princípio: pessoas trabalhando em 

conjunto para a realização das atividades com êxito em todas as partes do processo, 

independente da pessoa que a execute. 

Ainda Moeckel (2003) considera como membro da família Groupware 

qualquer produto que permita o uso de maneira colaborativa em um determinado 

processo com ganho de produtividade, exemplificados na figura a seguir. 
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Figura 11: Groupware e suas tecnologias 
 Fonte: Moeckel (2005, p. 7) 

 

Quando um indivíduo trabalha em grupo ele pode complementar suas 

capacidades e conhecimentos a partir da interação com outras pessoas que 

possuam ponto de vista e habilidades diferentes, produzindo melhores resultados do 

que individualmente. O ambiente colaborativo possui a capacidade de gerar 

alternativas, analisar as suas vantagens e desvantagens e enfim tomar as decisões 

(Fuks, Gerosa e Raposo, 2003). 

No processo de colaboração, conhecido como “Modelo de Colaboração 3C”, 

os indivíduos necessitam trocar informações (se comunicar), organizar-se em papéis 

(se coordenar) e operar juntamente em um espaço compartilhado (cooperar). As 

trocas durante a comunicação geram compromissos que são gerenciados pela 

coordenação, que por sua vez organiza e dispõe as tarefas para cooperação (Fuks, 

Gerosa e Raposo, 2003). A seguinte figura exemplifica esse modelo. 
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Figura 12: O modelo 3C 
 Fonte: Fuks, Gerosa e Raposo (2003, p. 2) 

 

Para Brito e Pereira (2004) um ambiente colaborativo “[...] pode ser visto 

como um conjunto de usuários e um sistema, o qual é composto por diversos sub-

sistemas, aplicativos ou ferramentas [...]”. Desta forma cada ferramenta é 

desenvolvida com foco em um dos 3Cs e possui uma integração com diversas 

outras ferramentas, formando um conjunto que que atinja os objetivos do usuário. 

Uma ferramenta não atende exclusivamente um dos 3Cs, dependendo do 

cenário de sua utilização, ela pode atender tanto a comunicação, cooperação ou 

coordenação, ou qualquer outra combinação entre os 3Cs (Brito e Pereira, 2004). 

Uma maneira de compreender os elementos necessários de uma ferramenta 

de colaboração é analisar a figura desenvolvida pela empresa Mindquarry, que faz o 

mapeamento de algumas ferramentas e técnicas e o agrupamento em famílias, 

representado a seguir. 
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Figura 13: Elementos da colaboração 

 Fonte: http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/07/elementos-de-colaboracao/ 
 

A figura acima é dividida da seguinte maneira: 

 

• Pessoas (cor verde): várias características necessárias de pessoas como gerente 

de projetos, equipes, gestor de wikis e outros. 

• Ferramentas de produtividade (cor amarelo): alguns softwares aumentam a 

produtividade em processos colaborativos entre equipes e pessoas como Firefox, 

Thunderbird, Outlook, Safari, Keynote e outros. 

• Ferramentas de colaboração (cor laranja): meios e sistemas que promovem a 

colaboração entre as pessoas como wikis, redes sociais, blogs e mensagens 

instantâneas. 

• Métodos: principais métodos utilizados para otimizar a colaboração como as tags, 

mapas mentais e outros. 

 

Considerando a tabela, os recursos disponíveis no Microsoft Sharepoint estão 

enquadrados na categoria “Ferramentas de Colaboração”. Esses recursos serão 

abordados no próximo capítulo. 
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9 MICROSOFT SHAREPOINT 

 

 

Com o Microsoft Sharepoint é possível que colaboradores membros de uma 

organização criem e façam o gerenciamento de websites corporativos (Sy, 2009). 

Segundo Pyles et. al. (2007) o Microsoft Sharepoint é um produto que foi 

criado baseado em dois fatores: a quantidade de equipes de trabalho que não estão 

mais reunidas no mesmo ambiente de trabalho, com diferenças geográficas que 

abrangem o mundo todo, porém possuem desafios para viabilizar a colaboração fora 

e até mesmo dentro da organização; e a explosão do conteúdo que são criados nas 

organizações, com documentos dos mais variados tamanhos, formatos e tipos, 

criando um ambiente extremamente complexo para os usuários incluírem e 

compartilharem informações. 

Ainda segundo Pyles et. al. (2007) o Microsoft Sharepoint foi desenvolvido 

para prover soluções que abrangem seis áreas funcionais, conforme a figura a 

seguir. 

 

 
Figura 14: Seis áreas funcionais do Microsoft Sharepoint 
Fonte: Pyles et. al. (2007, p.2) ² 

 

Tendo em vista o tema proposto do trabalho, abordaremos apenas a área 

funcional denominada “Colaboração”.  A área funcional de colaboração é resumida 

por Pyles et. al. (2007) com a seguinte lista de recursos: 

 

_______________ 
² As áreas funcionais: Business Inteligente (Inteligência Empresarial), Business Process & Forms 
(Formulários e Processos Empresariais), Enterprise Content Management (Gestão do Conteúdo 
Empresarial), Enterprise Search (Busca Empresarial) e Portal não serão abordadas neste trabalho. 
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• Colaboração de documentos: permite utilizar os documentos mesmo que o 

usuário não tenha acesso ao website do Microsoft Sharepoint. Possui a 

função de versionamento de documentos, onde um documento pode ser 

editado por vários usuários simultaneamente, com possibilidade de 

implementação de políticas de segurança e auditoria. 

• Wikis: similar a estrutura do website www.wikipedia.com, possibilita de 

maneira simples e fácil a criação de websites para organizar idéias, criar 

bases de conhecimento e desenvolver manuais de instrução. 

• Discussões: montar quadros de discussão ficou mais simples com esse 

recurso, onde é possível criar assuntos e interagir com outros usuários 

através de um fórum. 

• Blogs: fornece a estrutura de um website no formato de blog, permitindo a 

postagem de artigos e comentários, compartilhando conteúdos de forma 

dinâmica. 

• Contatos: possibilita a criação e organização de listas de contatos com várias 

informações já configuradas (nome, telefone, e-mail, telefones entre outros) 

podendo criar campos customizados e compartilhar a lista de contatos com 

outros usuários. 

• Calendários: permite a criação de calendários para organização de eventos, 

possibilitando o compartilhamento com outros usuários e integrado aos 

softwares Microsoft Exchange e Microsoft Outlook. 

• Tarefas: crie tarefas delegando aos usuários do Microsoft Sharepoint, ligando 

as tarefas com suas predecessoras e antecessoras. Esse recurso ainda 

possui a visualização no formato diagrama de Gantt. 

• Integração com e-mail: Ao ter um documento atualizado, quadros de 

discussão, eventos no calendário ou tarefas atribuídas, essas informações 

são enviadas para o e-mail configurado do usuário. 

• Integração com Microsoft Outlook: é possível sincronizar calendários, lista de 

contatos, tarefas e listas de documentos com o Microsoft Office Outlook de 

maneira simples e rápida. 

• Listas e documentos off-line: outra função integrada com o Microsoft Outlook 

permite ao usuário mesmo que não esteja conectado a internet ou 
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trabalhando remotamente o acesso a documentos; quando o usuário se 

reconectar ao Microsoft Sharepoint, o conteúdo alterado é sincronizado. 

 

Devido a grande diversidade de áreas de atuação e seus recursos, é 

extremamente difícil determinar o hardware específico para o Microsoft Sharepoint. 

Em sua versão 2007 e considerando a utilização da lista de recursos acima, Pyles 

et. al. (2007) sugere a seguinte tabela como recursos mínimos para a instalação de 

um servidor simples. 

 

Tabela 9: Requisitos mínimos do Sharepoint para uma instalação simples 
Componente Requisito Mínimo 

Processador Processador único, 2.5 Ghz 
Memória 1 Gb 
Disco rígido 3 Gb de espaço livre 
Resolução da tela 1024 x 768 pixels 
Sistema Operacional Windows Server 2003 
Rede 56 Kbps entre o servidor e o cliente 

Fonte: Pyles et. al. (2007, p. 46) 
 

Ainda segundo Pyles et. al. (2007), pelo fato do Microsoft Sharepoint ser uma 

ferramenta colaborativa acessível pela internet, para que funcione corretamente os 

seguintes componentes devem estar instalados: 

 

• Internet Information Services (IIS) versão 6.0 com os serviços WWW, SMTP e 

Common Files. 

• Microsoft .Net Framework versão 3.0 com o serviço ASP.NET 2.0 ativado. 

• SQL Server 2000 com SP3 ou SQL Server 2005 com SP1. 

 

Após a instalação, o próprio aplicativo de instalação irá sugerir a criação de 

uma estrutura de sites com configurações padronizadas, denominadas “templates”. 

O Microsoft Sharepoint tem sido utilizado em várias corporações, e segundo a 

Brasoftware Consulting (2007) sua utilização por empresas brasileiras tem gerado 

alguns casos de sucesso, como os citados a seguir. 

 

• Gol Linhas Aéreas Inteligentes: com a implementação do portal colaborativo 

baseado em Microsoft Sharepoint, o tempo para alteração de conteúdo e 
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disponibilização de novas promoções no website da empresa que antes 

levava até 14 dias e envolvia um processo burocrático entre as áreas de 

Marketing e Desenvolvimento, foi reduzido para 3 dias, sendo gerenciado 

direto pela área de Marketing; essa alteração permitiu que banners e outras 

informações do site fossem alteradas em questão de minutos, passando pelo 

fluxo de aprovações definido pelo próprio departamento de Marketing e 

integrado com o Microsoft Sharepoint. 

 

• Laboratórios Aché: os documentos da área médico-científica não possuíam 

uma ferramenta de gerenciamento, eram armazenados fora do servidor da 

corporação e administrados manualmente, não tendo a informação 

centralizada e impossibilitando a criação de uma base de informações 

consolidada. Com a implementação do Microsoft Sharepoint, a criação dos 

documentos tornou-se centralizada e digital, integrando todas as áreas 

envolvidas, permitindo uma maior agilidade na localização de informações; 

assim a área médica acessa diretamente o portal colaborativo e resgata as 

informações da documentação, assim as solicitações de material científico 

são melhor atendidas. 

 

• Rede Record: os departamentos comercial, comunicação, jornalismo, 

recursos humanos e planejamento e pesquisa seguiam complexos 

procedimentos no momento que precisam trocar informações, dificultando a 

comunicação interna. Com a implementação do Microsoft Sharepoint foi 

desenvolvido um site interativo e que permite a atualização dinâmica das 

informações, com segurança no acesso, pesquisas mais fáceis e rápidas, 

redução na troca de e-mails entre os departamentos, dinamismo nas 

informações e gestão do conhecimento. 
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10 ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo apresenta o estudo de caso da empresa Núcleo Loguin, que 

utiliza a ferramenta colaborativa Microsoft Sharepoint para executar o gerenciamento 

das comunicações do projeto segundo o Guia PMBOK em seus projetos. 

Porém como o Núcleo Loguin preza pela confidencialidade das informações 

dos seus projetos, será utilizado como objeto de demonstração o projeto nomeado 

como “Projeto Modelo”, cujos dados e nomes são fictícios. 

 

 

10.1 NÚCLEO LOGUIN 

 

 

O Núcleo Loguin é uma micro empresa brasileira fundada em 1998 com sede 

na cidade de São Paulo, especializada na criação e implantação de softwares com o 

foco de auxiliar a gestão das indústrias gráficas (NÚCLEO LOGUIN, 2012). 

Além do desenvolvimento de soluções em software, o Núcleo Loguin atua 

com sua equipe de consultores na análise e melhorias de processos produtivos e 

administrativos, proporcionando aos gestores das organizações condições de 

ampliar ao máximo os limites de qualidade em cada setor e na empresa como um 

todo (NÚCLEO LOGUIN, 2012). 

Contendo uma estrutura que envolve ambientes de desenvolvimento de 

software e consultoria, que trabalham juntos em determinados momentos e isolados 

em outros, com o decorrer dos anos e o aumento de sua carteira de clientes, o 

Núcleo Loguin caracterizou-se como sendo uma organização estruturada por 

projetos (NÚCLEO LOGUIN, 2012). 

As organizações estruturadas por projetos possuem um modelo de 

administração onde os recursos são dedicados aos projetos que estão em 

andamento. Neste modelo os colaboradores da empresa não respondem 

diretamente a um gerente funcional, mas ao gerente de projetos. Desta forma, o 

gerente de projetos possui autonomia para formar as equipes determinando o nível 

de conhecimento e especialização do profissional que será utilizado, mesclando em 

uma mesma equipe profissionais de diversas áreas (Heldman, 2005). 
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Porém existem algumas desvantagens na estrutura de projetos segundo 

Viana (2005): 

 

• Há uma competição interna entre os gerentes de projeto pelos melhores 

recursos; 

• Ao término do projeto existe o risco de perder a equipe se não houver um 

próximo projeto previsto; 

• Pode ocorrer dificuldades de integração das pessoas em uma nova equipe 

e/ou em um novo projeto. 

 

Devido à complexidade dos projetos executados pelo Núcleo Loguin, surgiu a 

necessidade de melhorar a comunicação entre os membros das equipes de projeto, 

a alta gestão e os clientes. Visando satisfazer essa necessidade, foram 

implementados os processos de gerenciamento das comunicações segundo o Guia 

PMBOK (2008) utilizando os recursos da ferramenta colaborativa Microsoft 

Sharepoint, demonstrado a seguir. 

 

 

10.2 PROJETO MODELO – PREPARAÇÃO DO AMBIENTE 

 

 

Apesar da utilização do Microsoft Sharepoint ser considerada simples, o seu 

processo de instalação requer conhecimento técnico e acessos do tipo 

“administrador” no servidor que será instalado; é recomendável que a instalação seja 

feita por um profissional com conhecimentos em Tecnologia da Informação (Pyles, 

2007). 

Para o estudo de caso será utilizado um ambiente com o sistema operacional 

Microsoft Windows Server 2008 R2 e com a ferramenta colaborativa Microsoft 

Sharepoint 2010, onde será criado um site para o “Projeto Modelo”. 

Após a criação do site feita pelo departamento de Tecnologia da Informação, 

foi executada a preparação das configurações das funcionalidades que serão 

utilizadas no “Projeto Modelo”. 

Como os principais artefatos de um projeto são documentos eletrônicos que 

podem ser gerados em vários formatos como: arquivos Word, Excel, Power Point ou 
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PDF, para facilitar o gerenciamento desses arquivos, Sy (2008) recomenda a criação 

de uma biblioteca de documentos, onde ficará centralizado o armazenamento dos 

arquivos referentes ao projeto e, além disso, permitirá a implementação do controle 

dos acessos ao conteúdo desses arquivos e o gerenciamento das alterações com o 

usuário e horário de alteração. 

Foi criada a biblioteca “Documentos do Projeto”, acessada a partir do menu 

Bibliotecas, conforme figura a seguir. 

 

 
Figura 15: Biblioteca de documentos do projeto Modelo (Anexo A) 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
 

O Microsoft Sharepoint possui vários componentes para exibir suas 

informações, e um deles é o componente “listas”. Esse componente cria listas para 

organizar e armazenar informações; visando auxiliar o gerenciamento das 

comunicações do projeto (Sy, 2008), foram criados os seguintes componentes: 

 

1) Avisos: lista com avisos relevantes a equipe do projeto, permitindo sua 

visualização logo ao acessar a página inicial do site. 
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Figura 16: Lista de Avisos (Anexo B) 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
 

2) Calendário: lista para organizar eventos do projeto como reuniões, tarefas e 

outras atividades. 

 

  
Figura 17: Lista de Calendário (Anexo C) 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
 

3) Tarefas: lista para organizar as tarefas que serão designadas para os 

membros da equipe do projeto. 
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Figura 18: Lista de Tarefas (Anexo D) 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
 

4) Contatos: lista para organizar os contatos com as partes interessadas do 

projeto, isto é, as pessoas que de alguma maneira participarão do projeto de 

forma direta ou indireta. 

 

 
Figura 19: Lista de Contatos (Anexo E) 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
 

 

10.3 PROJETO MODELO – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

 

 

Conforme o processo do PMBOK “10.1 – Identificar as partes interessadas”, 

já conceituado no capítulo 7.1, após a análise dos seguintes documentos localizados 
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na biblioteca “Documentos do Projeto”: Termo de Abertura do Projeto, Contratos, 

Estudo de Viabilidade e Organograma da Empresa Modelo, foi criado o documento 

de “Identificação das partes interessadas”, conforme o diretório dos stakeholders 

idealizado por Gasnier (2000) e apresentado no quadro a seguir. 

 
Quadro 3: Diretório dos Stakeholders 
Fonte: Gasnier (2002, CD-ROM) 

 

Com essa ferramenta é possível documentar todos os envolvidos de maneira 

direta e indireta ao projeto, com suas informações de contato. O documento é 

preenchido pelas pessoas da empresa que mantiveram um maior contato com o 

cliente e os envolvidos no projeto antes do seu início; no nosso caso, foi preenchido 

pelo Gerente do Projeto e teve a aprovação do Gerente de Vendas.  

Foram inseridos pela empresa Núcleo Loguin ao modelo de Gasnier (2003) o 

campo “Expectativas”, contendo informações relevantes sobre as reais expectativas 

de cada parte interessada no projeto, e o campo “Nível de Influência/Contribuição”, 

classificando como “Alto”, “Médio” ou “Baixo” o impacto que este recurso pode gerar 

no projeto. Com essas implementações, a ferramenta tomou a forma demonstrada 

no quadro a seguir. 
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Quadro 4: Identificação das partes interessadas 
Fonte: Arquivos internos do Núcleo Loguin (2012) 

 

Com a geração deste documento, como algumas informações não serão 

disponibilizadas para toda a equipe do projeto, somente as informações de contato 

(nome, e-mail e telefones) são importadas para a lista de contatos que será 

acessível a toda a equipe do projeto, conforme a figura a seguir. 

 

 
Figura 20: Contatos das partes interessadas (Anexo E) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 

 

Finalizada a importação é encerrado o processo de “Identificação das Partes 

Interessadas”; assim como os documentos anteriores, o documento ficará 

armazenado na biblioteca “Documentos do Projeto”. 

 

 

10.4 PROJETO MODELO – PLANEJAR AS COMUNICAÇÕES 

 

 

De acordo com o processo do Guia PMBOK “10.2 – Planejar as 

comunicações” conceituado anteriormente no capítulo 7.2, foram analisados os 
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seguintes documentos localizados na biblioteca “Documentos do Projeto”: 

Organograma da Empresa e Identificação das Partes Interessadas. 

Esta análise segundo Rabechini (2005) tem como função implementar ações 

para reduzir, e se possível eliminar o impacto negativo das partes interessadas no 

projeto, tratando de maneira particular a comunicação do projeto para cada 

interessado. Porém não é o gerente de projetos que deve decidir e impor as 

informações que as partes interessadas devem receber; em conjunto com as partes 

interessadas devem ser analisadas a melhor aderência às suas necessidades de 

detalhamento das informações, periodicidade e tipo de envio (Chaves et. al., 2010). 

Rabechini (2005) ainda nos fornece um exemplo para comunicação das 

partes interessadas, demonstrado no quadro a seguir. 

 
Interessado Informação Frequência Mídia Status 

Interessado 1         

Interessado 2         

Interessado 3         

Interessado 4         

Interessado 5         

Quadro 5: Comunicação dos interessados 
Fonte: Rabechini (2005, p. 34) 

 
Foi alterado pelo Núcleo Loguin o modelo de Rabechini (2005), sendo 

alterado pelo Núcleo Loguin o nome do campo “Mídia” para “Canal” para facilitar a 

interpretação dos membros da equipe do projeto, e incluídos os campos 

“Responsável”, definindo o responsável por fornecer a informação desejada, e 

“Observações”, caso seja necessário incluir alguma informação que não possa ser 

descrita nos campos anteriores, resultando no quadro a seguir. 

 

 
Quadro 6: Plano de gerenciamento das comunicações 
Fonte: Arquivos internos do Núcleo Loguin (2012) 
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A partir da aprovação do “Plano de Gerenciamento das Comunicações” foi 

criado pelo Gerente do Projeto na lista “Calendário” de cada responsável os eventos 

para geração das informações, de forma que ao acessar a ferramenta Microsoft 

Sharepoint cada responsável possa se recordar do mesmo, exemplificado na figura 

a seguir. 

 
Figura 21: Criação de evento no calendário (Anexo F) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 

 

 
Figura 22: Acesso a página principal do projeto com os eventos (Anexo G) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
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10.5 PROJETO MODELO – DISTRIBUIR AS INFORMAÇÕES 

 

 

Seguindo o processo do Guia PMBOK 10.3 – “Distribuir as informações” 

conceituado anteriormente no capítulo 7.3, são analisados os eventos que estão 

disponíveis para cada membro da equipe do projeto no Microsoft Sharepoint em 

conjunto com o “Plano de Gerenciamento das Comunicações” para geração e 

distribuição das informações necessárias em sua devida ocorrência. 

A distribuição das informações ocorre na fase de execução do projeto, onde 

segundo Chaves et. al. (2010) surgem grande parte dos problemas e exceções do 

projeto, podendo ser um desafio para a comunicação efetuar a manutenção nas 

informações. O gerente e sua equipe devem ter disciplina e persistência nas 

atividades de coleta, análise e distribuição das informações. 

Tomando como base o Plano de Gerenciamento das Comunicações do 

Projeto Modelo, as comunicações são distribuídas utilizando os seguintes canais: 

 

1) Reunião de Status: são feitas com os membros da equipe do projeto com o 

propósito de informar o andamento de tarefas, identificar possíveis problemas 

e estabelecer novas tarefas. Para Gido e Clements (2007) as reuniões devem 

ocorrer com certa regularidade para que problemas que possam por em risco 

o objetivo do projeto sejam identificados com antecedência. 

2) Reunião de Mudanças: feitas com o cliente patrocinador do projeto, propõe a 

avaliação em conjunto de mudanças sugeridas pelas partes interessadas do 

projeto, sejam do cliente ou do Núcleo Loguin. Essas reuniões seguem as 

orientações de Gido e Clements (2007), com a preparação de uma pauta com 

os tópicos a serem discutidos, recursos visuais e horários de início e término 

previstos. 

3) Contato telefônico: agendado antecipadamente entre as pessoas, é 

executado de maneira direta, com os temas a serem discutidos determinados 

antecipadamente, buscando a clareza na transmissão das informações e 

sempre com a preocupação do entendimento recíproco. 

4) E-mail: utilizado com maior frequência que os outros canais citados, é tratado 

como uma ferramenta importante, porém utilizada segundo os propósitos 

citados por Gido e Clements (2007): informar, confirmar e solicitar algo. Os e-
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mails são escritos de maneira clara e concisa, sem assuntos longos ou 

volumosos considerando que o excesso de e-mails atrapalha toda a equipe 

do projeto. 

5) Tarefas do Sharepoint: as tarefas têm as informações do seu andamento 

documentadas pela própria equipe através da lista de tarefas do Microsoft 

Sharepoint, possibilitando a alteração do estado da tarefa assim como o seu 

percentual de conclusão atingido, conforme a figura a seguir. 

 

 
Figura 23: Alteração do detalhe da tarefa (Anexo H) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 

 

 

10.6 PROJETO MODELO – GERENCIAR AS EXPECTATIVAS DAS PARTES 

INTERESSADAS 

 

 

Utilizando como base o processo do Guia PMBOK 10.4 – “Gerenciar as 

expectativas das partes interessadas” conceituado anteriormente no capítulo 7.4, 

são analisados os documentos localizados na biblioteca “Documentos do Projeto”: 
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Organograma da Empresa, Identificação das Partes Interessadas e Plano de 

Gerenciamento das Comunicações. 

Para Heldman (2005) um dos principais segredos para garantir a satisfação 

das partes interessadas é informá-las com clareza dos requisitos do projeto e seu 

andamento. 

A partir da análise desses documentos, juntamente com as reuniões que 

estão previstas no Plano de Gerenciamento das Comunicações, são feitos contatos 

telefônicos e presenciais pelo Gerente do Projeto e do Gerente de Vendas, 

resultando nos seguintes documentos que deverão ser armazenados na biblioteca 

“Documentos do Projeto”: 

 

1) Registro de questões: documento em que são formalizadas questões 

relevantes sobre o projeto levantadas pelas partes interessadas; 

2) Solicitações de mudança: caso as questões sejam avaliadas e aceitas no 

projeto, gerando alterações que podem ser no custo, tempo ou qualidade do 

projeto, devendo ser aprovadas pelo patrocinador do projeto; 

3) Atualização da “Identificação das Partes Interessadas”: durante os 

levantamentos podem ser identificadas novas partes interessadas, gerando a 

atualização do documento; 

4) Atualização do “Plano de Gerenciamento das Comunicações”: durante a 

análise junto as partes interessadas podem ser necessários ajustes no 

modelo de gerenciamento das comunicações, sejam nas informações, 

frequência ou canais de distribuição. 

 

 

10.7 PROJETO MODELO – REPORTAR O DESEMPENHO 

 

 

Conforme o processo do Guia PMBOK “10.5 – Reportar o desempenho”, 

abordado anteriormente no capítulo 7.5, é chegado o momento em que a 

comunicação e a distribuição de informações trabalharão em conjunto para a 

transmissão de informações com a finalidade de manter as partes interessadas 

informadas sobre o andamento do projeto (Heldman, 2005). 
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Os processos de controle de escopo, custos e cronograma fornecem 

informações que serão enviadas para as partes interessadas. Heldman (2005) frisa 

que o plano de gerenciamento das comunicações deve ser consultado antes de 

gerar qualquer relatório, pois ele contém as informações sobre quais relatórios e 

análises serão enviadas para cada parte interessada, e o volume de dados que 

serão encaminhados. 

Seguindo o plano de gerenciamento das comunicações, os relatórios de 

análise que são gerados e atualizados na biblioteca “Documentos do Projeto” são 

encaminhados para as partes interessadas, conforme o exemplo a seguir. 

 

1) Ao acessar o Microsoft Sharepoint é exibido na página inicial o evento de 

comunicação “Relatório de Progresso do Projeto”. 

 
Figura 24: Evento “Relatório de progresso do projeto” (Anexo I) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
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2) O responsável acessa o evento e verifica as informações que necessita 

disponibilizar e quais as partes interessadas que receberão. 

 

 
Figura 25: Detalhe do evento “Relatório de progresso do projeto” (Anexo J) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 

 

3) Seguindo as orientações do evento, que está de acordo com o Plano de 

Gerenciamento das Comunicações, o responsável verifica as informações 

que serão disponibilizadas e executa a ação solicitada, selecionando o 

documento desejado na biblioteca “Documentos do Projeto”, navegando para 

a opção “Enviar Para” e depois “Enviar Link por Email”.  

 

 
Figura 26: Enviando link do documento por e-mail (Anexo L) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 
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4) Será exibido uma nova janela com o software de e-mails do responsável, no 

caso do Núcleo Loguin é utilizado o Microsoft Outlook 2010, que é integrado 

com a biblioteca “Contatos”. Assim, o responsável seleciona os contatos 

conforme o plano de gerenciamento das comunicações e envia o link de 

acesso ao documento por e-mail. 

 

 
Figura 27: Integração da biblioteca contatos com o Microsoft Outlook 2010 (Anexo M) 
Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012) 

 

5) As partes interessadas receberão o link por e-mail, podendo assim acessar o 

documento de “Progresso do Projeto” de forma simples e fácil a partir da 

intranet do Núcleo Loguin. 

 

Com os passos citados acima, o Núcleo Loguin executa o processo de 

distribuição das informações para as partes interessadas. Os passos citados apenas 

demonstram um dos processos de distribuição das informações utilizando a 

ferramenta colaborativa Microsoft Sharepoint; a empresa possui outros processos de 

distribuição das informações que não serão abordados pois não se enquadram no 

propósito deste trabalho. 
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11 CONCLUSÃO 

 

 

 Apesar de se mostrar simples, o gerenciamento das comunicações do projeto 

pode se tornar algo extremamente complicado de ser conduzido se não for utilizada 

uma metodologia em conjunto com uma ferramenta que permita rapidez e agilidade; 

porém o gerenciamento de projetos não se resume ao uso de metodologias e 

ferramentas. Neste trabalho demonstramos como as organizações consideram as 

habilidades pessoais dos gerentes de projeto. 

 No trabalho verificamos como o Guia PMBOK pode fornecer subsídios para o 

processo de gerenciamento das comunicações do projeto a ser implementado, 

através da utilização de informações como entrada, ferramentas e técnicas para o 

processamento dessas informações, e a saída das informações em seus diversos 

formatos. 

 Mesmo não sendo uma ferramenta desenvolvida especificamente para o 

gerenciamento de projetos, aliada ao Guia PMBOK, a ferramenta colaborativa 

Microsoft Sharepoint se mostrou eficaz para documentar e automatizar alguns dos 

processos de gerenciamento das comunicações do projeto segundo o Guia PMBOK, 

permitindo a utilização de seus recursos de forma intuitiva e simples, demonstrados 

no estudo de caso da empresa Núcleo Loguin. 

 Sugerimos o estudo mais aprofundado entre as empresas brasileiras que 

utilizam ferramentas para gerenciamento de projetos com o objetivo de verificar 

quais utilizam o Microsoft Sharepoint em seus projetos, quais outras ferramentas são 

utilizadas e o grau de satisfação das organizações com as ferramentas utilizadas. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Biblioteca de documentos do projeto Model o 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO B - Lista de Avisos 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO C - Lista de Calendário 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO D - Lista de Tarefas 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO E - Lista de Contatos 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO F - Criação de evento no calendário 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO G - Acesso a página principal do projeto com os eventos 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012); 
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ANEXO H - Alteração do detalhe da tarefa 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO I - Evento “Relatório de progresso do projeto” 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 



82 
 

 

ANEXO J -  Detalhe do evento “Relatório de progresso do projet o” 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO L -  Enviando link do documento por e-mail 

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 
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ANEXO M - Integração da biblioteca contatos com o Microsoft Outlook 2010  

Fonte: Intranet do Núcleo Loguin (2012). 


