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RESUMO 

 

A pesquisa pautou-se em identificar, listar e classificar os impactos da comunicação na gestão 

de projetos com base na análise de informações documentais relacionadas à comunicação 

como a inteligência emocional, a linguagem corporal e gestão de conflitos. Todas as 

informações estão focadas na comunicação empresarial, visando obter impactos positivos na 

área de gerenciamento da comunicação em Gestão de Projetos com atos, atitudes e 

habilidades que o gerente responsável tem que seguir para se comunicar de uma forma mais 

eficaz com a equipe, os envolvidos e os interessados no projeto. O Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® - (2008)) desenvolvido pelo instituto PMI, que 

teve sua quarta edição publicada em 2008, foi utilizado como instrumento norteador dos 

estudos, além de obras específicas de autores que focam informações a respeito das 

habilidades mencionadas acima. Para melhorar a atuação do gerente de projetos foram 

propostas algumas ações proativas, para evitar o conflito no momento da comunicação e 

foram listadas opções para neutralizar os impactos negativos de uma comunicação mal 

direcionada. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Gerenciamento e Projetos. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify, list and rank the impact of communication in project 

management based on documentary analysis of information related to communication and 

emotional intelligence, body language and conflict management. All information is focused 

on business communication, aiming positive impact in managing communication within 

Project Management with acts, attitudes and skills that the manager responsible must follow 

to communicate more effectively with the team and the ones involved and interested in the 

project. The Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK ®) developed by 

the PMI Institute, which had its fourth edition published in 2008, was used as a guiding 

instrument of the studies, as well as additional studies from several authors focusing on 

specific information about the skills mentioned above. To improve the performance of the 

project manager, some proactive actions have been proposed to avoid conflict at the time of 

reporting and options were listed in order to neutralize the negative impact of a misdirected 

communication. 

 

Keywords: Communication, Management and Project 
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1. INTRODUÇÃO 

A comunicação é a base de qualquer relacionamento tanto na vida pessoal quanto na vida 

profissional. Um simples comentário pode ser feito de inúmeras formas pela mesma pessoa.  

Para um gestor de projetos é imprescindível se comunicar de forma assertiva com sua equipe 

e com os demais níveis hierárquicos, além de saber analisar seus companheiros de trabalho, 

pois em alguns momentos alguns gestos falam mais do que palavras. 

Segundo ARGYLE (1976), a capacidade de se comunicar por meio da linguagem é uma 

característica humana e a comunicação possibilita estabelecer vínculos uma vez que essa 

linguagem surge da interação social.  

Com isso, o valor da capacidade de comunicar-se eficazmente é incalculável tanto na vida 

privada do indivíduo quanto nas suas relações no trabalho. No momento de alguns 

comunicados ou até em pequenos diálogos, palavras mal colocadas ou gestos mal 

interpretados podem desestabilizar um bom relacionamento. 

Neste estudo os esforços serão focados na eficiência da comunicação na gestão de projetos. O 

Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® - (2008)) define um 

projeto como: 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O término é 

alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses 

objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo 

não for mais necessário. Temporário não significa necessariamente de curta duração. Além 

disso, geralmente o termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo 

projeto; a maioria dos projetos é realizada para criar um resultado duradouro (PMBOK, 2008, 

s.p.). 
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O PMI define como gerenciamento de Projetos no PMBOK (2008): 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O gerenciamento de 

projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 42 processos agrupados 

logicamente abrangendo os 5 grupos. Os 5 grupos de processos são: Iniciação; Planejamento; 

Execução; Monitoramento e controle e Encerramento (PMBOK, 2008, s.p.). 

 

TEIXEIRA
1
 (2010) destaca que estamos diante de uma recessão global. Diante deste mercado 

atual, as empresas compreenderam que, estão vivendo um novo modelo de mercado com 

líderes ainda com práticas do século anterior, ou seja, ultrapassadas. Na entrevista são 

destacados alguns dados de uma pesquisa realizada pela IBM que diagnosticou que:  

 79% de um grupo de mais de 1,5 mil CEOs (Chief Executive Officer – cargo 

mais alto da empresa) de 60 países e 33 setores espera aumento da 

complexidade; 

 Apenas 49% sentem-se preparado para enfrentá-lo; 

 Entre as empresas americanas, 67% admitiram, em outro levantamento recente, 

que seus principais gestores precisam aprimorar habilidades de liderança; 

 53% afirmaram que sentem falta de competências como planejamento 

estratégico e habilidades de comunicação. 

Nesta década, confrontamo-nos com o fim da liderança autoritária e o início de um ciclo 

competitivo focado no capital humano. Conseqüentemente fica em evidência a gestão de 

pessoas, a gestão da comunicação, a gestão de conflitos e as políticas da área de recursos 

humanos de como as empresas valorizam os seus funcionários.  

                                                 

1
 Em entrevista dada a revista Época Negócios “Como se Tornar um líder do Século XXI” 
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TEIXEIRA (2010) ainda apresenta as competências mais desejadas e entre estas em segundo 

lugar, conforme a figura abaixo se encontra “Comunicar-se efetivamente” com 54%. 

 
Figura 1: Competências Mais Desejadas.  

Fonte: Revista Época Negócios - Como se Tornar um líder do Século XXI. Globo, 2010, s.p. 

 

Ao longo desta monografia o foco será diagnosticar elementos determinantes para se obter 

uma comunicação eficaz e descrever técnicas e características para se adotar um método para 

o gestor se comunicar melhor, evitando palavras erradas e gestos infelizes. Com este estudo, 

será possível identificar alguns fatores que interferem como a inteligência emocional, 

características, traços e gestos que podem ser melhorados para que se aprimore a 

comunicação e como fazer uma boa gestão de conflitos. 

O objetivo geral dessa pesquisa científica - monografia consiste em identificar os elementos 

que permitem para o gerente de projetos manter uma comunicação eficaz com seus 

subordinados e também com os demais níveis hierárquicos tanto no âmbito da comunicação 

formal quanto no da comunicação informal. Elaborando um modelo, através de uma análise 

qualitativa dos riscos que envolvem a comunicação empresarial. 
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Os objetivos específicos desta monografia estão apresentados a seguir: 

 Entender o quanto a inteligência emocional pode impactar na comunicação e 

listar algumas boas práticas para aperfeiçoamento; 

 Entender a influência da linguagem corporal na comunicação; 

 Listar principais características para se atingir uma gestão de conflitos 

satisfatória; 

 Definir boas práticas para se obter uma gestão da comunicação eficiente. 

A relação chefe-funcionário agora é definida com novas palavras como, por exemplo, gestor, 

colaborador, muito por conta das mudanças de valores no contexto empresarial. A proposta 

nesta pesquisa é definir um modelo para que o gestor possa trabalhar e desenvolver 

continuamente a habilidade de comunicação com as pessoas. Podemos fazer um comparativo 

com o conceito de Melhoria Contínua. 

Pelo ponto de vista de JUNIOR (2005), com os indicadores de desempenho sendo 

monitorados periodicamente é possível inovar processos em busca do aperfeiçoamento em um 

determinado cenário. A palavra Kaizen de origem japonesa – Kai “Mudança” e Zen “Para 

melhor” – representa este conceito e além de disponibilizar para a gestão uma ferramenta de 

gerenciamento, possibilita ao grupo de trabalho uma filosofia, pois estimula o grupo a pensar 

em como seria possível tornar alguns processos mais práticos, mais efetivos e até menos 

burocráticos. 

Este projeto se mostra relevante tendo em vista as tendências do mercado e como o curso 

acadêmico de Especialização em Gestão de Projetos contempla aspectos gerais relacionados a 
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comunicação, aprofundar o tema possibilitará acesso a mais informações e definição de um 

modelo para se atuar continuamente em melhoria junto a esta habilidade. 

A seleção do instrumental metodológico está diretamente relacionada com o problema a ser 

pesquisado. Com isso, entenda-se que neste projeto prosseguirá com uma pesquisa 

exploratória de análise teórica e demonstrativa. Para levantamento dos dados serão 

empregados os seguintes procedimentos: pesquisa documental e pesquisa bibliográfica em 

livros, artigos, jornais, revistas e documentos publicados na internet com aspectos 

qualitativos.  

Segundo as práticas do PMBOK (2008, s.p.), o gerente de projeto não tem como 

responsabilidade motivar a equipe, não deve dedicar tempo para esta ação, mas tendo um 

ambiente de trabalho com uma boa estratégia de comunicação o lado emocional das pessoas 

sofrerá impactos positivos que fará a diferença. Afinal, motivação está conectada a valores 

individuais relacionados às expectativas. E ao se comunicar adequadamente com a equipe, o 

gerente pode facilitar o andamento das tarefas e manter um clima colaborativo no grupo. 

GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE (2002), descrevem em sua obra que, independente da 

responsabilidade do gestor, o sucesso deste profissional depende de como ele levará a cabo 

suas atividades. O gestor pode fazer tudo certo, mas se não administrar bem suas emoções, 

tudo será impactado.  

Muito se aborda a cerca das melhores práticas para se elaborar bem uma estratégia, realizar 

uma boa apresentação aos grandes executivos da corporação ou para um cliente, para analisar 

corretamente dados estatísticos, mas e: Como se expressar? Como administrar aquele 

nervosismo que surge no momento da pergunta inesperada? Como conduzir uma equipe que 

tem idéias que vão de encontro com as orientações que a corporação ou o cliente impõem ao 

andamento do projeto?  
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[...] a principal das muitas funções da liderança: canalizar as emoções coletivas em uma 

direção positiva e limpar o nevoeiro produzido pelas emoções tóxicas. É uma responsabilidade 

dos líderes de todos os níveis, da diretoria ao chão de fábrica. [...] O líder tem o poder máximo 

de controlar as emoções de todos. (GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE, 2002, p. 5). 

 

Como fazer esta façanha em meio à discórdia? Como direcionar o grupo na direção desejada? 

O gestor precisa saber lidar com suas emoções para que a razão prevaleça e o grupo saiba em 

quem se apoiará. 

Para estudar a eficiência na comunicação de um gestor de projetos se faz importante entender 

sobre a comunicação e o ser humano. Para o gerente de projetos ter uma comunicação eficaz 

tem alguns elementos importantes. Os dois que mais despertam a atenção para a realização 

deste estudo são: a inteligência emocional e a linguagem corporal. 

Como o foco é pesquisar a comunicação destacando os aspectos na área da gestão de projetos, 

o embasamento teórico se dará por meio do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos - PMBOK (2008). Para complementar o embasamento dos conceitos da área de 

projetos serão utilizados elementos da obra do autor Harold KERZNER (2006) “Gestão de 

Projetos: As Melhores Práticas”. O livro de KERZNER (2006) demonstra a evolução do 

pensamento com o relato de cases e as estratégias utilizadas para chegar aos melhores 

resultados. Outros autores que abordam os temas a seguir também serão consultados: 

Inteligência Emocional, Linguagem Corporal e Gestão de Conflitos. 
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1.1 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O IMPACTO NA COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL 

Além das competências técnicas, um gerente de projetos precisa se comunicar com os 

envolvidos de forma adequada e influenciando positivamente o grupo. Se não souber 

expressar suas opiniões de forma adequada poderá não conseguir atingir seus objetivos. Ao se 

comunicar, o ideal é basear-se em fatos e equilibrar suas expressões na razão, ou seja, não 

deixar que o lado emocional fique em evidência negativamente. 

Segundo WEISINGER (1997), a inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das 

emoções. Conseguir usar as emoções a seu favor, não transparecer emoções que poderão gerar 

um mal estar durante o diálogo é levar um pouco da razão, do raciocínio lógico para o lado 

emocional. 

Já SOTO (2002), define Inteligência emocional como um conjunto de partes ou funções 

celebrais e mentais relacionadas às emoções. Aguçada por estímulos do cotidiano, como 

idéias, lembranças e emoções, a mente emocional terá sua percepção, memória, lógica 

ativada, fundamental para entender e reagir evidenciando sua personalidade, caráter, 

temperamento, condutas, decisões e idéias. 

A inteligência emocional está ligada ao comportamento do indivíduo, segundo SOTO (2002) 

o comportamento é composto pelos atos e atitudes das pessoas.  

GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE (2002), descrevem que os líderes sempre 

desempenharam um papel emocional decisivo. Relembram historicamente que os primeiros 

líderes da humanidade – chefes tribais – conquistaram sua liderança em grande parte porque 

eram emocionalmente vibrantes. Ao longo da história e em culturas de todo o mundo, o líder 

é a pessoa de qualquer agrupamento humano que sempre foi aquele a quem os demais 
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recorrem em busca de orientação diante de determinada incerteza ou quando há algum 

trabalho a fazer. 

Se o indivíduo em seu comportamento diário retrata atitudes que em muitos momentos são 

ditadas pelas emoções vividas, independente da vida pessoal ou profissional, se faz 

importante a auto-avaliação para aprendizado continuo. Este capítulo trará informações desta 

relação e como o líder diariamente deve administrar as situações em que precisa codificar 

informações e definir a estratégia de comunicação com sua equipe. 

 

1.2 LINGUAGEM CORPORAL 

Em muitos momentos o corpo fala muito mais do que palavras, alguns gestos e expressões 

demonstram claramente a reação do ouvinte no momento de um comunicado importante, 

exemplo promoção de um colega de trabalho ou mudança do seu superior direto.  

Somente com o corpo é possível compartilhar mensagens, idéias, sentimentos e emoções, 

tanto em uma comunicação verbal como não verbal, é importante lembrar que as expressões 

estão baseadas nas crenças e valores do indivíduo. Somente de entrar em um consultório 

médico é possível fazer uma análise rápida se o médico está disposto a lhe atender bem, ou se 

o seu atendimento será prejudicado por falta de disposição deste profissional. O médico pode 

receber seu paciente com um sorriso e um aperto de mão, como pode apontar para a cadeira 

para que se sente.  

WEIL e TOMPAKOW (2009) comentam que podemos começar a analisar as mensagens do 

corpo, comunicação não-verbal, como quando começamos a andar de bicicleta. Podemos 

começar com um triciclo, após alguns treinos podemos começar a pedalar em uma bicicleta. 
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Não será tão fácil conquistar o equilíbrio, mas ganhando apreço pela atividade pode-se chegar 

a ser um ciclista acrobático. O mesmo acontece quando é iniciada a atividade de analisar 

alguns gestos. 

Será importante para um gerente de projetos ter este conhecimento para: escolher o melhor 

momento para abordar determinado assunto com o envolvido; se concentrar e reagir da 

melhor forma possível em momentos em que pego de surpresa; e facilitar a definição de 

determinadas estratégias de comunicação. Este será o grande objetivo deste capítulo entender 

a influência da linguagem corporal na comunicação. 

 

1.3 GESTÃO DE CONFLITOS 

Desde os primórdios os seres humanos se deparam com inúmeros conflitos, tanto na vida 

pessoal quanto na vida profissional, em vários aspectos, assuntos, e em diversas magnitudes. 

Envolvendo em alguns momentos desde um indivíduo até um grupo, um grupo pequeno ou 

um grupo populoso. Como lidar com os conflitos? Como fazer a gestão da melhor forma 

possível?  

Não saber gerenciar conflitos gera para o gestor contratempos desnecessários, como por 

exemplo, prejudicar o clima organizacional. 

Segundo CHIAVENATO (2006B, p. 273), o clima organizacional “constitui o meio interno 

de uma organização, a atmosfera psicológica, característica em cada organização. O clima 

organizacional está ligado ao moral e à satisfação das necessidades humanas dos 

participantes.” 
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Como encontrar uma solução adequada a cada uma das partes envolvidas? Quando abordada a 

questão da inteligência emocional foi descrito anteriormente a importância de tomar decisões 

baseada em fatos. A mesma lógica se segue quando se fala da gestão de conflitos. É de 

extrema importância que antes de tomar uma decisão, tome-se ciência de todos os fatos 

ocorridos e o histórico de acontecimentos relacionado às pessoas envolvidas.  

O ambiente organizacional constitui uma fonte potencial de conflito por: proporcionar o 

encontro de vários indivíduos com seus valores e objetivos; diferenciação de perfil entre as 

funções necessárias em uma equipe; competição; e a própria relação de trabalho empregador/ 

empregado. Para estudar a comunicação e os elementos para uma comunicação eficaz, o 

projeto apresentará um capítulo para analisar informações referentes à gestão de conflitos, 

uma vez que, estes são cenários possíveis e totalmente reais em um ambiente organizacional. 

 

1.4 ESTRUTURA PESQUISA 

Esta monografia está composta por seis capítulos, organizados da seguinte forma:  

 Capítulo 2 – A Comunicação: Neste capítulo será realizado um estudo sobre o 

cenário geral da comunicação: Como os autores contam a história da 

comunicação; Como o PMBOK (2008) define a comunicação; Conceito 

proposto por KERZNER (2006) relacionado à prática da comunicação formal e 

a comunicação informal nos documentos do projeto; Além de descrever boas 

práticas no geral pesquisadas para a comunicação em sua essência. 

 Capítulo 3 – Inteligência Emocional e o Impacto na Comunicação 

Empresarial: o terceiro capítulo apresentará a definição dos conceitos da 
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inteligência emocional – descrevendo o quanto ela pode impactar na 

comunicação, tendo como referência alguns conhecedores do assunto. Para 

finalizar este capítulo será listado alguns meios para se atingir uma melhora. 

 Capítulo 4 – A Influência da Linguagem Corporal na Comunicação 

Empresarial: Este capítulo tem como objetivo apresentar principais 

características, traços e gestos que podem ser melhorados para que se aprimore a 

comunicação. Maximizando os acertos. 

 Capítulo 5 – Gestão de Conflitos: Como pensar em boas práticas no âmbito da 

comunicação sem abordar informações relacionadas à Gestão de Conflitos, o 

objetivo deste capítulo é apresentar métodos para se atingir uma gestão de 

conflitos estruturada, tendo como referência alguns conhecedores do assunto.  

 Capítulo 6 – Gestão de Projetos – Modelo Proposto para a Efetividade na 

Comunicação Diária com a Equipe: Apresentar um modelo de Check List de 

ações na comunicação para a estratégia no dia-a-dia do gestor. 

Constará, ainda nesta monografia, o Anexo A e B contendo algumas dicas que ao longo desta 

pesquisa foi possível identificar. Em alguns momentos estes materiais serão mencionados no 

decorrer da pesquisa. 

Portanto, a proposta deste estudo é produzir insumos através da criação de um modelo com 

um método de comunicação que contemple uma abordagem para desenvolver a habilidade de 

se comunicar com uma equipe envolvida em um projeto.  
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2 A COMUNICAÇÃO 

A comunicação é um tema amplo, neste capítulo o foco será dado em descrever uma 

definição, informações referente ao seu contexto, mas a maior menção será feita focada na 

gestão da comunicação na área de projetos, principalmente relacionada a comunicação verbal, 

não-verbal, formal e informal, com o objetivo de entender os impactos e boas práticas. 

Segundo MATTELART (2005, p. 9), “A noção de comunicação recobre uma multiplicidade 

de sentidos”. O que é muito pertinente, pois ao analisar o indivíduo nota-se que ele se 

comunica não somente pela fala, mas utilizando um arsenal de opções. A comunicação do ser 

humano envolve a troca de informação e este processo é suportado por símbolos. Símbolos 

estes que podem ser caracterizados com gestos ou palavras. 

A definição para a palavra Comunicação apresentada no site PRIBERAM (2011) é 

“Informação; participação; aviso; 2. Transmissão; 3. Notícia; 4. Passagem; 5. Ligação; 6. 

Convivência; 7. Relações; 8. Comunhão (de bens).”  

MATTELART (2005, p. 9), reforça “Situados na encruzilhada de várias disciplinas, os 

processos de comunicação suscitaram o interesse de ciências tão diversas quanto a filosofia, a 

história, a geografia, a psicologia, a sociologia, a etnologia, a economia, as ciências políticas, 

a biologia, a cibernética ou as ciências cognitivas”. 

O tema é amplo e pode ser abordado em várias disciplinas. Afinal, a comunicação é a base da 

relação entre os indivíduos. Como criar os enlaces na sociedade sem esta ferramenta 
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fundamental? Não haveria uma forma, o indivíduo viveria semelhantemente ao animal 

irracional. 

WEIL e TOMPAKOW (2009, p. 25), afirma que “Desde tempos imemoriais, usamos 

símbolos – mensagens sintéticas de significado convencional. São como ferramentas 

especializadas que a inteligência humana cria e procura padronizar para facilitar a sua própria 

tarefa – a imensa e incansável tarefa de compreender.” 

Segundo MATTELART (2005), o século XIX nos trouxe noções que vêem findar uma visão 

da comunicação com a necessidade da integração entre sociedades humanas com as redes 

físicas servindo como base e o progresso sendo a alavanca para esta integração. 

Ainda segundo MATTELART (2005), um princípio teórico para a teoria da comunicação 

acontece por meio das teorias da administração com a obra de Adam Smith (1723 – 1790) 

“Divisão do Trabalho” esta é identificada ao final do século XVIII como a primeira 

abordagem que contempla aspectos científicos para o tema. A divisão do trabalho trata dos 

aspectos do processo produtivo que envolve a comunicação para organizar o trabalho 

coletivo. Ainda repassando por principais obras que dão um pontapé inicial para o tema, 

temos a menção ao francês, o médico François Quesnay (1694 – 1774) que apresenta uma 

visão da comunicação como um “sistema”, “unidade” sendo um vetor do progresso. Quesnay 

foca informações relacionadas ao conjunto de circuitos do mundo econômico. 

O ato de se comunicar é tão grandioso e esta tão impregnado no ser humano que é possível 

encontrar em pesquisas informações relacionadas a várias vertentes relacionadas a 

comunicação corporal, comunicação oral, comunicação escrita e nos dias atuais até 

informações abrangentes relacionadas a comunicação digital.  
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A comunicação não se constitui apenas na palavra verbalizada. Temos de aprender a ser 

artistas, no sentido de captar as mensagens, interpretá-las adequadamente e potencializá-las 

criativamente. É o tesouro da linguagem não-verbal que precisa ser descoberto e lapidado. Um 

dado interessantíssimo mencionado nesta obra merece ser ressaltado: estudos de comunicação 

não-verbal estimam que apenas 7% dos pensamentos são transmitidos por palavras; 38% por 

sinais paralinguísticos, tais como entonação de voz, velocidade com que as palavras são 

pronunciadas; e 55% pelos sinais do corpo (fisionomia tensa, olhar triste etc.). Enfim, o corpo 

fala alto... E sem máscaras! (SILVA, 2006, p. 9) 

 

Como mostrar o caminho das pedras para os gestores no curso de especialização para se 

tornar um gerente de projeto não só por dentro das práticas teóricas do PMBOK (2008), mas 

com este modo de se comunicar com arte? Com uma estratégia para conduzir sua equipe, com 

uma leveza para conduzir ou persuadir um grupo de stakeholders a seguir pelo caminho mais 

adequado, como desenvolver esta habilidade? 

GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE (2002), nomeiam estas pessoas com a arte para se 

comunicar com as pessoas como os “Imãs Humanos” definem como sendo o líder emocional 

um “atrator” para os demais envolvidos, dando como exemplo, um ator talentoso em cena, 

que consegue atrair os telespectadores com tamanha facilidade e este consegue tanto no 

romance quanto no drama um triunfo. 

O tema já vem sendo abordado e as informações relacionadas a este tema possibilitará a esta 

monografia a identificação de uma proposta de um modelo, um método de atuação para que 

especificamente o gerente de projetos possa aperfeiçoar a sua atuação. Afinal, como se trata 

de uma habilidade ela poderá ser desenvolvida e aprimorada com o passar do tempo. 

Segundo BALDWIN, RUBIN e BOMMER (2008), a comunicação é fundamental para o 

sucesso de um gestor. Observem que as pessoas que são promovidas rapidamente tem uma 

boa comunicação. Na figura abaixo é apresentado um modelo tradicional do processo de 

comunicação. O sucesso ou o fracasso na comunicação está diretamente ligado aos elos do 
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processo seguido. Afinal, compartilhar palavras não é suficiente, se faz importante, que as 

pessoas cheguem a um entendimento comum. A comunicação é uma habilidade e afeta vários 

aspectos do trabalho do gestor: motivar, dar retorno, trabalhar em equipe negociar ou liderar. 

 

 
Figura 2: Modelo do Processo de Comunicação.  

Fonte: Reproduzido de Baldwin, Rubin, Bommer, Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais, Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2008. Adaptado de Berlo, D.K. (1960). The Processo f Communication. Nova York; Holt, Rinehart and 

Winston 

 

Este processo deixa em evidência que a responsabilidade da comunicação encontra-se em 

quem irá emitir a comunicação. Quanto melhor o início do processo for seguido menor o risco 

de que ruídos venham a impactar a comunicação. 

Faz-se necessário mencionar que os métodos mencionados aqui não são os únicos que podem 

ser empregados para a gestão da comunicação. Servem como ponto de referência, e não como 

regras a serem seguidas por todos. 

Segundo BALDWIN, RUBIN e BOMMER (2008, p.42), “Quanto melhor um gerente se 

comunicar com seus empregados, mais provável será que essas pessoas apresentem idéias 

novas e criativas para ajudar a organização. Resumindo, para ser um gerente efetivo, você 

deve ser um comunicador efetivo”. 
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2.1 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

Para falar de comunicação especificamente na área de gestão de projetos temos o guia 

PMBOK (2008) como documento norteador, além de KERZNER (2006) um autor que trata 

do tema abordando as melhores práticas. Com isso, as informações aqui descritas 

contemplaram citações destes autores para o contexto do modelo orientado pelo instituto e o 

que na prática já existem de propostas de melhorias. 

O PMBOK (2008), define que para se criar um forte elo entre diversas partes interessadas no 

projeto a comunicação tem que ser eficaz, conseguindo assim conectar vários ambientes, 

diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses na execução ou nos 

resultados do projeto. 

O instituo sinaliza como importante o ato do gestor do projeto criar elo com as partes 

envolvidas, o elo é algo que se constrói dependendo de uma comunicação clara e sem ruídos, 

envolve o lado emocional dos indivíduos e que naturalmente precisará contar com um 

relacionamento de confiança e entrega de resultados pautados com fatos e comprovados pelo 

domínio no assunto.  

Ainda no PMBOK (2008, p. 204), é observado que “Os gerentes de projetos gastam a maior 

parte do seu tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas 

do projeto, quer sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à 

organização”.  

O instituto define como sendo a maior parte do tempo do gestor gasto com a comunicação 

com pessoas e com o grande objetivo de levar sua equipe, seus superiores e principais 

interessados a execução ou aos resultados do projeto. 
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O PMBOK (2008) inclui um capítulo em seu guia para definir informações relacionadas 

somente ao gerenciamento das comunicações do projeto disponibilizando os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, investigadas, 

distribuídas, arquivadas, recuperadas e organizadas de maneira adequada. Segue abaixo os 

passos propostos pelo PMI. 

1. Identificar as Principais Partes Interessadas – identificar todas as pessoas / 

organizações envolvidas direta ou indiretamente no projeto, identificar o seu nível 

de interesse, Envolvimento e impacto no sucesso do projeto e documentar as 

informações relevantes relacionadas aos interesses destas. É orientado a contar 

com a opinião especializada, via consultas individuais ou via reunião, pesquisa de 

opinião, dentre outras formas.  

2. Planejar as Comunicações – nesta etapa são definidas e desenhadas as estratégias, 

uma vez que foi identificado o perfil dos interessados e a expectativa de 

informações que lhes serão fornecidas é possível alinhar quais informações; em 

quais momentos; como serão fornecidas; para quais pessoas. No planejamento é 

definido o quanto de informação, em qual prazo, seguirá para quais contatos. O 

item 1 e 2 devem ser seguidos pelo gerente de projetos bem no início do projeto. 

Uma decisão tomada na etapa do planejamento é inclusive o método da 

comunicação que será adotado: Interativa (troca de informações, exemplo 

reuniões), Ativa (envio sem confirmação do recebimento da informação) e Passiva 

(exemplo via intranet e os interessados têm a responsabilidade de acessar a 

ferramenta). 
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3. Distribuir Informações – Este processo é seguido pelo gerente de projetos durante 

todo o ciclo de vida do projeto. Resume-se em ser a etapa de colocar o 

planejamento em prática. 

4. Gerenciar as expectativas das partes interessadas – o PMBOK (2008) menciona 

que por meio de relatórios; das Habilidades Interpessoais, como: Estabelecimento 

de confiança; Solução de conflitos; Escuta ativa; Superação da resistência a 

mudança; e as Habilidades de Gerenciamento, como: Habilidades de 

Apresentação; Negociação; Habilidades de Redação; e Capacidade de falar em 

público.  

5. Reportar o desempenho – Este processo concentra as forças em coletar 

informações relacionadas ao desempenho do projeto e distribuí-las aos envolvidos. 

Seguindo com o que foi definido no planejamento, de fornecer as pessoas 

interessadas o nível de informação necessária para cada público. 

No PMBOK (2008) fica em evidência no item quatro – Gerenciar as expectativas das partes 

interessadas – que exceto os relatórios utilizados como fonte de informação entre o gerente e 

os envolvidos para alinhamento de expectativas, todos os demais itens mencionados para a 

execução da difícil tarefa de manter o elo com as partes interessadas estão relacionadas as 

habilidades interpessoais e as habilidades de gerenciamento, ou seja, observando uma a uma 

das habilidades principais mencionadas no item quatro todas estão diretamente vinculadas 

com a habilidade do gestor em se comunicar de forma efetiva, por meio da comunicação 

verbal e escrita. 

O instituto PMI, em sua obra PMBOK (2008), apresenta a necessidade das habilidades acima, 

mas não consta na obra um método que poderia ser adotado pelo gerente de projetos para a 

obtenção de sucesso nesta tarefa envolvendo as habilidades individuais do gestor. 
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O PMBOK (2008) além de apresentar o método acima, em sua obra, menciona a importância 

da documentação das informações e comunicações relacionadas ao projeto. Com a obra de 

KERZNER (2006) são feitas considerações importantes relacionadas as melhores práticas, 

propondo a busca por um equilíbrio entre a necessidade das documentações e a otimização de 

tempo. 

KERZNER (2006), relata claramente o quanto custa caro para a empresa a gestão formal do 

projeto, a formalização de políticas e procedimentos envolve tempo e recursos dedicados para 

a elaboração da documentação. Estes documentos fornecem ao cliente uma visão mais 

organizada do projeto.  

A obra de KERZNER (2006), aponta ser uma prática saudável estimular que a equipe do 

projeto busque um equilíbrio entre a necessidade de documentações do projeto versus 

documentações em excesso. Conforme a figura abaixo, temos um retrato da evolução da 

formalização das informações. Nos primeiros anos da década de 80 foi o momento da máxima 

nos projetos junto as papeladas acompanhadas por altos custos e uma gestão sem tempo para 

administrar, pois estava muito ocupada com a burocracia, “atolada” a montanhas de papéis. 

Conciliando a informação de que a maior parte do tempo de um gestor é dedicada a 

comunicação com os envolvidos e observando o como o PMBOK (2008) orienta o gestor 

seguir com seu processo, formalizar todos os passos, não só no gerenciamento da 

comunicação, mas como nas demais áreas de conhecimento. Faz sentido a orientação que 

KERZNER (2006) apresenta para que haja a busca pelo equilíbrio na formalização das 

informações. 

O processo que possibilita a diminuição da papelada nos projetos é a engenharia simultânea 

que KERZNER (2006, p. 453) define como “A engenharia simultânea diminuiu os prazos de 
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desenvolvimento dos produtos ao assumir, para realização em paralelo, várias atividades que 

antes eram feitas em série”.  

Porém, KERZNER (2006, p. 453), ressalta “Essa mudança aumentou o nível de risco de cada 

projeto, o que forçou a gestão de projetos a recuar em algumas de suas práticas anteriores. 

Diretrizes formais foram substituídas por listas de verificação menos detalhadas e mais 

genéricas.”  

Nos últimos 20 anos, a mudança mais significativa no campo da Gestão de projetos foi a 

comprovação de que a gestão informal de projetos dá resultados. [...] Políticas e procedimentos 

representam formalidade. As listas de verificação representam a informalidade. Mas a 

informalidade sozinha não elimina toda a documentação. O que ela faz é reduzir as 

necessidades dessa documentação para níveis minimamente aceitáveis. (KERZNER, 2006, p. 

452) 

 

Ainda segundo KERZNER (2006), há quatro elementos básicos para se implementar a cultura 

informal na organização: Confiança – o Gestor precisa ter um alto grau de confiança na sua 

equipe; Comunicação – adotar uma metodologia eficiente promove a comunicação eficiente; 

Cooperação – é a disposição das pessoas para trabalharem em conjunto; e Trabalho em 

Equipe – é o trabalho desenvolvido por pessoas agindo juntas com um espírito de cooperação.  

O processo de comunicação deve ser seguido, mas aqui fica a junção entre o processo que 

deve ser seguido com as melhores práticas para a otimização do tempo dedicado as 

formalizações. A seguir consta uma figura, que KERZNER (2006) utiliza para ilustrar as 

informações citadas acima. 
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Figura 3: Evolução da Documentação e Mudança nos Níveis de Formalidade. 

Fonte: KERZNER, H. - Gestão de Projetos as Melhores Práticas – 2ª Edição. Porto Alegre, 2006, p.454 

 

Tendo como parâmetro o método apresentado por KERZNER (2006), dos quatro aspectos de 

vital importância para trabalhar com a equipe uma comunicação eficaz – confiança, 

comunicação, cooperação e trabalho em equipe – todos envolvem o elo criado com os 

colaboradores, ou seja, para se atuar com este método se faz necessário existir entre o 

colaborador e a organização um vínculo, no qual este colaborador se sinta parte do todo.  

Um modelo sugerido que depende diretamente de uma equipe com um elo emocional 

estabelecido. Afinal, estudos de caso, mostram a eficiência encontrada com a aplicação destas 

melhorias no processo. 
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2.2 COMUNICAÇÃO – O FLUXO EM GESTÃO DE PROJETOS 

Quando mencionado que a comunicação acontece com grande representatividade, se faz 

importante, agrupar os envolvidos para que possibilite a melhor definição da estratégia de 

atuação junto a cada um destes. 

KERZNER (2006), apresenta com a figura abaixo, de uma forma muito clara e objetiva, o 

fluxo de comunicação que envolve o gerente de projetos.  

 

Figura 4: Canais Internos e Externos de Comunicação em Gestão de Projetos. 

Fonte: KERZNER, H. - Gestão de Projetos as Melhores Práticas – 2ª Edição. Porto Alegre, 2006, p.457 

 

Observando o tamanho dos grupos, é possível notar que a comunicação vertical é menor 

comparada com o tamanho do grupo envolvido, mas naturalmente o gerente de projetos 

precisa de muita precisão nas informações. Por outro lado, a comunicação lateral visivelmente 

tem um maior número de pessoas envolvidas e estas estão no dia-a-dia do projeto, o quanto 

maior for o envolvimento destes recursos, maior será o trabalho em equipe, a confiança, a 

cooperação e conseqüentemente neste cenário fica a responsabilidade de criar um elo e trazer 

os envolvidos para apresentar idéias e sentirem-se parte do todo. 
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A equipe precisa sentir o gerente como parte do todo, um líder participativo e que de ouvidos 

e se importe com o indivíduo. Ter atenção pelas pessoas pode ser um primeiro passo. 

Apresentasse nesta monografia informações relacionadas a gestão da comunicação, mas a arte 

de saber ouvir, a arte de saber observar para o gestor fará toda a diferença. Afinal, para criar 

vínculo entre o colaborador e a empresa, não se faz necessário todos serem amigos pessoais e 

sim precisam sentir que são respeitados e que sua opinião é levada em consideração no 

ambiente profissional. 

Consta ainda nesta monografia, o Anexo A com informações relacionadas a mitos da 

comunicação, O anexo A terá como objetivo consolidar dicas ao leitor desta monografia para 

que possa trabalhar esta habilidade. 

Assim como no PMBOK (2008), na obra de KERZNER (2006) também é mencionada a 

importância de se manter uma boa comunicação com a equipe de trabalho. Com as conquistas 

de trabalhar com uma equipe com um bom relacionamento e com um alto grau de 

envolvimento entre as partes, será possível trabalhar com o modelo proposto pelo autor – 

Gestão Informal de Projetos. Sendo assim, mais um autor que enfatiza a importância de uma 

boa atuação do gestor junto aos envolvidos relacionando a comunicação. 

 

2.3 COMUNICAÇÃO FORMAL – RELATÓRIO DE STATUS COM USO DE CORES 

O Relatório de Status com o uso das cores e figuras ilustrativas nos possibilita afirmar que o 

documento torna-se mais visual e prático para análise. Este relatório é uma prática que 

possibilita agilidade na análise apresentando de forma muito prática e visual os indicadores 

que estão com bons resultados e os indicadores que precisam de foco para que com a atenção 

dedicada pelos envolvidos os resultados possam ser melhorados.  



 33 

Segundo KERZNER (2006), uma prática que vem em uma crescente é o uso dos relatórios de 

status com uso de cores. Esta é uma ferramenta muito visual e prática para analisar, uma vez 

definida a cor que representam os riscos potenciais, a leitura feita no relatório e 

conseqüentemente já fica em evidência os indicadores que melhor devem ser gerenciados. 

Historicamente as cores: vermelha, amarela e verde, acompanhadas por algumas outras não 

padronizadas, tem sido utilizadas para representar o status. 

O relatório de status tem como principal objetivo manter os envolvidos e interessados no 

projeto atualizados de como anda a execução do projeto. Este é um relatório que deve ser 

atualizado e analisado com uma periodicidade já pré-definida pelo gestor – semanalmente, 

quinzenalmente, mensalmente dependendo da realidade do projeto. Este relatório deve ser 

analisado em reuniões presenciais ou via telefone para alinhamento da estratégia para os 

próximos passos; alinhamento de expectativas; definição das prioridades; identificação de 

possíveis riscos e definição de qual estratégia será seguida para atuação junto ao risco. 

A partir do momento que o risco é identificado a próxima etapa é a análise da ação que será 

tomada Mitigar o risco ou simplesmente aceitar, ou seja, o custo benefício para atacar o risco 

em alguns momentos é alto e os executivos decidem por atuar reativamente se acontecer o 

problema, ai sim os gestores atuarão na correção.  

É possível observar nas figuras/ quadros abaixo apresentadas por KERZNER (2006) alguns 

exemplos de relatórios de status com uso de cores ou símbolos visuais para classificação do 

indicador. As imagens são em preto e branco, mas após cada figura foi descrito um texto 

explicativo relacionado à figura. 
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Figura 5: Relatório de Variação com Códigos de Cores.  

Fonte: KERZNER, H. - Gestão de Projetos as Melhores Práticas – 2ª Edição. Porto Alegre, 2006, p.462 

 

O Relatório de variação com código de cores já sinalizará com uma leitura rápida quais os 

indicadores que se encontram com diminuição ou aumento desfavorável ou diminuição ou 

aumento favorável. Além de diagnosticar os itens com status “Sem Mudança” e “Nova 

Variação”. Assim, em um analisar de figuras atribuídas ao indicador será possível 

diagnosticar rapidamente os itens que precisam de foco. Este relatório possibilita uma 

comunicação clara e objetivo focado no status dos indicadores monitorados. 

Símbolo Grau de Probabilidade Impacto 

 Certeza Ameaça ao sucesso total do projeto 

 Alta Terá impacto sobre restrições/ resultados 

 Média Poderá ter impacto sobre restrições/ resultados 

 Baixa Com empenho pode ser administrado 

 Improvável Baixo Impacto 
Quadro 1: Relatório de Riscos.  

Fonte: KERZNER, H. - Gestão de Projetos as Melhores Práticas – 2ª Edição. Porto Alegre, 2006, p.462 

 

Outro relatório sugerido é o Relatório de Riscos. Este identificará com um símbolo na 

classificação de cada um dos indicadores a probabilidade do risco ocorrer. O gestor com uma 

leitura rápida conseguirá identificar quais os indicadores que se encontram com alta ou baixa 
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probabilidade de ameaças. Este relatório possibilita uma comunicação clara e objetivo dos 

possíveis riscos com a probabilidade de acontecer. 

 

Risco Grau de Probabilidade Impacto Plano de Contingência 

Entrega atrasada 

de matérias-

primas 

 

  Fornecedores secundários 

qualificados e disponíveis. 

Recurso Crítico 

não disponível 

por duas 

semanas 

  Uso de horas extras quando o 

recurso estiver à disposição. 

Quadro 2: Relatório de Riscos. 

Fonte: KERZNER, H. - Gestão de Projetos as Melhores Práticas – 2ª Edição. Porto Alegre, 2006, p.462 

 

O Relatório de Riscos pode ainda identificar a probabilidade mencionada acima relacionando 

o risco com uma análise do Impacto. Assim, de forma prática será possível além de identificar 

a probabilidade de um risco acontecer, identificar o quanto este risco causará impactos 

negativos ao projeto. As duas informações deixam o relatório mais completo para a tomada de 

decisão. Afinal, aqui será decidido se o risco será mitigado/ atacado de forma preventiva ou se 

ele será monitorado, mas somente serão tomadas ações reativas, após o acontecido.  

 
Figura 6: Gastos de Projeto.  

Fonte: KERZNER, H. - Gestão de Projetos as Melhores Práticas – 2ª Edição. Porto Alegre, 2006, p.462 

 

O Relatório de Gastos de Projeto fornece uma figura que fornecerá uma comparação entre os 

gastos planejados (seta) versus os gastos reais até a data atual (área sombreada).  
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Todos os relatórios exemplificados têm como objetivo apresentar exemplos de métodos que 

possibilitam a elaboração de relatórios práticos e de leitura claras e objetivas. Com uma 

comunicação direta e eficiente, fornecendo informações sem muita necessidade de leituras 

demoradas. 

KERZNER (2006), afirma que um gerente de projetos atinge uma comunicação eficiente, 

tanto lateral quanto vertical, com metodologias eficientes de gestão. Veja como é simples 

apostar nesta afirmação, uma vez que, a própria metodologia é um canal de comunicação. 

KERZNER (2006, p. 456), exemplifica o conceito acima com o exemplo de um executivo 

sênior de uma grande instituição financeira “A PMS2 orienta o gerente ao longo de cada uma 

das etapas do projeto [...] Isso acaba criando um excelente fluxo de comunicação entre as 

pessoas certas. A comunicação é um dos mais importantes fatores de sucesso de qualquer 

projeto. Nenhum planejamento, por melhor que seja, irá muito longe sem uma comunicação 

eficiente.”  

A gestão da comunicação deve acontecer dentro das práticas tradicionais e ser remodelada 

com o passar do tempo com as melhores práticas do mercado. Assim, será possível aprimorar 

o método de trabalho adotado para possibilitar ganhos de tempo na execução da tarefa e uma 

comunicação cada vez mais eficiente.  

                                                 

2
 PMS: Padrões para Gestão de Projetos (PMS), metodologia de gestão de projetos definida pela empresa de 

grande porte do segmento financeiro citada por Kerzner. 
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3 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O IMPACTO NA COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL 

A inteligência emocional é um dos elementos determinantes para uma comunicação eficiente, 

este é um tema amplo e que trata de uma habilidade intrínseca do indivíduo, a inteligência 

emocional naturalmente será norteada pela personalidade, as crenças e valores desta pessoa. E 

assim, como andar de bicicleta, muitos exercícios são necessários e somente após algumas 

quedas se conseguirá atingir o objetivo. Para desenvolver esta habilidade cada vez mais será 

necessário a obtenção de informações importantes e seguir com exercícios diariamente. 

Sob a orientação de um líder de grande IE
3
, as pessoas sentem um nível de conforto mútuo. 

Compartilham idéias, aprendem umas com as outras, tomam decisões de maneira colaborativa 

e desincumbem-se de suas responsabilidades. Constituem um vinculo emocional que as ajuda a 

manter o foco mesmo em meio a profundas mudanças e grande incerteza. Mais importante, 

talvez, o elo emocional com os demais torna o trabalho mais significativo. (GOLEMAN, 

BOYATZIS e MACKEE, 2002, p.5). 

Segundo KERZNER (2006, p. 456), “Os gerentes de projeto em empresas de excelência 

consideram que chegam a utilizar até 90% de seu tempo em comunicação interpessoal interna 

com os integrantes das suas equipes.” 

KERZNER complementa (2006, p. 456), “Nas organizações orientadas a projetos, os gerentes 

de projetos podem utilizar a maior parte do seu tempo em comunicações externa com os 

clientes e departamentos governamentais.” 

                                                 

3
 IE = Inteligência Emocional 
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Se a maior parte de tempo do trabalho de um gerente de projetos é dedicado a comunicação 

interna ou externa é coerente afirmar que se este profissional é eficaz na gestão desta 

competência terá grandes chances de atingir os melhores resultados. 

Os líderes são indivíduos com uma vida pessoal repleta de familiares e amigos, conquistas e 

dificuldades. Já em suas vidas profissionais estão rodeados de colegas de trabalho ou até 

pessoas dispostas a conquistar o seu lugar ou simplesmente julgam que ele não está no lugar 

certo. Todas estas fontes poderão influenciar positivamente ou negativamente um dia ou uma 

semana inteira de trabalho.  

Segundo GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE (2002), o stress e as emoções negativas como 

raiva ou ansiedade, prejudicam profundamente o trabalho e as habilidades mentais, 

impactando a inteligência emocional. Este estado do indivíduo reduz a empatia e com isso 

diminuímos as habilidades sociais. Ao contrário, a boa disposição ou o bom humor revela-se 

importante, ou seja, a capacidade do líder criar um clima de entusiasmo e cooperação pode 

determinar o sucesso. Afirma ainda que em uma empresa a tarefa principal do líder é 

canalizar as emoções do grupo. 

Ainda segundo GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE (2002, p. 5), “O líder tem o poder 

máximo de controlar as emoções de todos”.  

Esta é uma afirmação que traz muitas reflexões, como alguns líderes conseguem 

majestosamente conduzir uma multidão sem orquestrar muito suas ações ou suas colocações? 

Como ser este artista que mesmo não verbalizando sua opinião pode ser compreendida e 

seguida? Alguns talvez nem saibam explicar como causam tamanho efeito nas pessoas. Como 

limpar as emoções negativas do ar e conduzir o grupo para o bom senso e equilíbrio? Quais 

são os efeitos causados aos liderados? 
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 Abraham Lincoln era criticado, em geral pelos oponentes que derrotava em debates, como 

alguém a quem faltava estilo sofisticado de falar e escrever – “um orador grosseiro dos 

sertões”. Mas bem que ele sabia comunicar! Isso porque ele ouvia as pessoas, as entendia e 

utilizava palavras simples e claras que faziam sentido. Contava histórias que ilustravam os 

pontos que queria reforçar e energizava as pessoas para que concordassem com ele. 

(BALDWIN, RUBIN e BOMMER, 2008, p.41) 

 

 

3.1 DESENVOLVENDO ALGUMAS HABILIDADES 

Faz-se importante listar algumas práticas que poderão ajudar o gerente de projetos na busca 

pela melhor forma de aprimorar a sua inteligência emocional no dia-a-dia. Assim, as emoções 

do gestor com o passar do tempo poderão ser mais favoráveis a sua atuação na vida 

empresarial: 

Ação preventiva 1: Exercício de ter Pensamentos Estratégicos do Gestor 

MORTENSEN (2010), apresenta que os pensamentos do indivíduo geram suas emoções e 

suas emoções por sua vez geram as ações. Se os pensamentos geram as emoções ao indivíduo, 

para que os pensamentos trabalhem a seu favor é fundamental pensar positivo e sonhar alto, 

especificando objetivos e propósitos e assim concretizando uma direção. O indivíduo é hoje o 

resultado do que seus pensamentos e emoções impulsionaram e um dos principais 

ingredientes é a auto-estima. Estudos apontam que a auto-estima saudável exerce muita 

influência sobre o sucesso. 

Ação preventiva 2: A Auto-estima do Gestor 
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A definição para Auto-estima no dicionário PRIBERAM (2011) é “Apreço ou valorização 

que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e 

pensamentos.” 

Segundo MORTENSEN (2010, p.48), “A auto-estima é como um reflexo do que está se 

passando dentro da pessoa. Se você estiver com dificuldade em manter um nível saudável e 

equilibrado de auto-respeito, também terá dificuldade em persuadir outras pessoas”. 

Manter uma auto-estima equilibrada trará uma tranqüilidade emocional ao gestor e este 

equilíbrio se refletirá nos momentos em que este precisar tomar uma decisão baseada em fatos 

e com o mínimo de impacto negativo dos sentimentos vividos no momento da decisão. 

Ação preventiva 3: Motivação Gestor 

Segundo FLEURY (2002), a motivação é algo intrínseco e menciona como uma teoria 

consagrada na psicologia a Teoria da Hierárquica das Necessidades, escrita por Abraham 

Maslow em 1943. Onde Maslow afirma que para desejar algo tem que ter a satisfação de 

algumas necessidades antes, ou seja, o ser humano é motivado por necessidades organizadas 

em uma hierarquia. Dentre os estudos existentes, os resultados mostram que trabalhadores de 

níveis mais baixos tendem a preocupar-se com as necessidades básicas (fisiológicas e de 

segurança), enquanto trabalhadores de altos níveis tendem as necessidades mais elevadas 

(auto-estima e auto-realização). 

MASLOW apud FLEURY (2002, p. 252), “Não teríamos o desejo de compor músicas ou 

criar sistemas matemáticos ou estar bem vestidos [...] se estivéssemos morrendo de sede”.  

Naturalmente, o gerente de projetos terá suas necessidades elencadas entre os níveis mais 

elevados na hierarquia das necessidades, entre as necessidades sociais, a necessidade da auto-

estima e a auto-realização, mas e a equipe? Qual o perfil? Quais as necessidades? O que deve 
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ser analisado para entender como agir junto ao grupo e se comunicar de forma a motivá-los e/ 

ou persuadi-los?  

Segundo MORTENSEN (2010, p.157), nomeia alguns inibidores da motivação “a 

insegurança, a auto-sabotagem, a constante irritação, a voz interna negativa, a incapacidade de 

se prender as coisas que você sabe o que fazer.” 

Ação preventiva 4: O ato de Ouvir mais e Ser um Bom Observador.  

Segundo BALDWIN, RUBIN e BOMMER (2008, p. 42), “Ouvir é uma atividade passiva. 

Escutar é uma atividade passiva, mas as pesquisas mostram que, afinal, não conseguimos 

ouvir a maior parte do que escutamos. Ouvir bem significa trabalho árduo e uma habilidade 

ativa e não passiva”. 

Quando mencionado que se deve ouvir mais se traz para a ação de escutar a importância e a 

responsabilidade de atribuir a esta habilidade natural do ser humano a atitude de prestar 

atenção, ou seja, se importar com o que se é dito pelo emissor de uma mensagem. 

Ainda segundo BALDWIN, RUBIN e BOMMER (2008, p. 58), “Ouvir ativamente envolve 

interação e bom questionamento.” 

No mundo coorporativo, um exemplo corriqueiro são gestores que ao serem abordados por 

um colaborador em sua mesa, este o orienta a sentar e pede que fale, mas continua com os 

olhos presos na caixa de email. A conseqüência natural da ação é solicitar, no meio do 

discurso, para repetir um trecho do que foi falado ou pergunta algo que já foi dito. 

Ao exercício de ouvir mais fica elencado também o ato de observar mais. Este exercício 

possibilitará ao gestor captar as mensagens que constam no ambiente de forma aberta ou até 

apresentadas em mensagens subliminares ou gestos. No capítulo quatro, ao tratar da 
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Linguagem Corporal, alguns aspectos serão apresentados, mas se não houver o exercício da 

observação, será uma informação de conhecimento do leitor, mas não aplicada em seu dia-a-

dia. 

Ação preventiva 5: Ser Persuasivo 

No dicionário on line PRIBERAM (2011), persuasão é definida com palavras como “crença; 

convicção” e para a definição do verbo Persuadir aparecem palavras como “convencer; 

induzir; Acreditar”. 

Segundo MORTENSEN (2010, p.24), “Os melhores persuasores utilizam suas habilidades de 

ouvir e perguntar para levar o público a persuadir a si próprio [...] Quando precisar falar seja 

sucinto e direto. Uma boa regra prática é não falar mais de 30% do tempo”.  

Ação preventiva 6: Realizar a Auto-Avaliação continuamente 

A auto-avaliação será um exercício adotado para retroalimentar todas as ações preventivas 

propostas diante da visão do gestor em questão, ou seja, colocar as ações em prática e 

periodicamente analisar de forma crítica os pontos fortes e os pontos a melhorar em todo o 

processo.  

Segundo CARRAHAER (1983, p.127), “A Análise Crítica é o processo segundo o qual 

questões são esclarecidas. Salientamos a palavra crítica, pois quem faz tal análise exige que 

suas idéias sejam examinadas e questionadas. As dúvidas ajudam-nos a formular perguntas.” 

Normalmente para as pessoas descobrir seus pontos falhos não é algo prazeroso e motivador, 

mas este exercício fará com que novos ajustes sejam feitos para cada vez mais ter um 

resultado melhor e mais satisfatório.  

Ação preventiva 7: Consultar um Especialista 
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Ser um profissional consciente de que todos, até os próprios psicólogos, precisam se conhecer 

mais. É fundamental entender se as ações tomadas pelo gestor em sua vida são adequadas 

para um convívio saudável em grupo e o principal são adequadas para um líder. O objetivo 

deste exercício é se conhecer melhor com a opinião de um especialista para se superar 

sempre. 

MORTENSEN (2010, p.221), afirma “Os melhores persuasores não desperdiçam tempo e 

energia nas áreas em que são seu ponto fraco. Eles se sobressaem porque aprendem a 

alavancar as áreas que são o seu forte e a deixar o resto por conta dos especialistas”. 

Assumir os pontos fortes e passar a consultar um especialista para análises poderá ser de 

grande valia para avanços cada vez mais consideráveis no exercício continuo de 

desenvolvimento da inteligência emocional.  

Para resumir todas as ações preventivas propostas, segue abaixo uma figura ilustrativa: 

  Figura 7: Ciclo das Habilidades a serem Desenvolvidas Continuamente 
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Quanto maior a habilidade do líder na transmissão de emoções, maior a intensidade 

com que estas vão se disseminar. É evidente que tal transmissão não depende de 

histrionismos, como todos prestam grande atenção no líder, mesmo expressões sutis 

de emoção podem exercer um impacto poderoso. Não obstante, quanto mais abertos 

forem os líderes – quanto melhor derem vazão ao seu próprio entusiasmo, por 

exemplo – mais prontamente os demais serão dominados por essa mesma paixão 

contagiosa. (GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE, 2002, p.9) 

Segundo BALDWIN, RUBIN e BOMMER (2008), a inteligência emocional encontra-se entre 

alguns dos rótulos que surgiram para tratar das habilidades de gerenciamento, tema este que 

contempla o conhecimento, a competência pessoal, interpessoal e organizacional. Citam 

ainda, o resultado de uma pesquisa feita e divulgada por Daniel Goleman, na qual, foi 

diagnosticado que 90% da diferença entre indivíduos notáveis e médios é a aplicação de sua 

inteligência emocional. 

BALDWIN, RUBIN e BOMMER (2008), definem que é curioso o quão distantes são o saber 

e fazer quando se fala nos conceitos das habilidades de gerenciamento. O real e concreto 

obstáculo é executá-las. É fundamental conhecimento (saber) e a aplicação (fazer) e o 

processo de retroalimentação, mais conhecido como feedback, contribuirá para medidas 

corretivas e uma ação. Por ser difícil definir um único e melhor método para seguir é 

aconselhado pelos autores que se estruture ações baseadas em evidências e com base em bons 

autores/ estudiosos. 

A inteligência emocional ou habilidade de gerenciamento é fundamental para uma 

comunicação eficiente junto a equipe envolvida em um projeto. Não haverá um modelo ou 

método único para se atingir uma performance positiva e notável. Com isso, na proposta de 

um método ou modelo foram descritas dicas para que o leitor possa aprimorar sua gestão 

mediante a aplicabilidade no seu dia-a-dia. 
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4 A INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM CORPORAL NA COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL 

A linguagem corporal ou comunicação não-verbal acontece com influência do consciente e do 

inconsciente do indivíduo, com isso, expressa as informações mais íntimas. Que nem sempre 

a pessoa observada deseja expressar, mas ela está lá de forma espontânea, presente no 

diálogo. Muito da personalidade, valores e crenças, influenciam o retrato da comunicação 

não-verbal do indivíduo. A Comunicação não-verbal é um elemento determinante para a 

obtenção de uma comunicação eficiente. 

FURNHAM (2001, p. 7), define “A comunicação do corpo é a que se dá sem o uso de 

palavras: é tudo aquilo que alguém faz e que tem algum significado para outra pessoa. Ela 

pode ser estruturada (seguindo certas regras), mas a tendência maior é que ela não o seja [...] 

Ela pode ser aprendida, mas grande parte dela parece ser inata.” 

O corpo é uma ferramenta de comunicação, ele expressa o que existe no consciente e no 

inconsciente. Com isso, o corpo mostra o sentimento da pessoa que se expressa de uma forma 

única. 

Segundo BRIKMAN (1975, p.14), “Podemos afirmar que o corpo e movimento constituem 

uma unidade que opera por energia; que corpo, energia e movimento formam um todo; que 

não haverá movimento sem corpo e tampouco sem um bom uso da energia nele contida”. 

FURNHAM (2001, p. 8), faz uma afirmação importante “Pense na habilidade que os atores da 

época do cinema mudo (Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd para citar alguns 

exemplos) tinham para se comunicar.” 
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O PMBOK (2008), identifica algumas dimensões em potencial para a comunicação: Interna 

(dentro do projeto) e externa (cliente, outros projetos, o público); Formal (relatórios, 

instruções) e informal (emails); Vertical (nos níveis superiores e inferiores da organização) e 

horizontal (com colegas); Oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial 

(comunicações confidenciais); Escrita e oral; e Verbal e não-verbal (inflexões da voz, 

linguagem corporal). 

O objetivo deste capítulo é fornecer informações para a conscientização do gestor e para que 

ele possa se atentar ao seu comportamento e conseguir observar de forma analítica o 

comportamento dos envolvidos. 

GOLEMAN, BOYATZIS e MACKEE (2002, p. 9), afirmam que “A facilidade com que 

percebemos os estados emocionais de nossos líderes, pois, está ligada à capacidade de seus 

rostos, vozes e gestos expressarem seus sentimentos”.  

PIRES (2011B, s.p.), afirma que "Quem entende as atitudes corporais prevê as reações antes 

de elas serem verbalizadas.  

Algumas comparações simples podem exemplificar a afirmação feita por PIRES (2011B, 

s.p.), um funcionário desmotivado não conseguirá ter a mesma postura corporal que um 

funcionário motivado; a postura corporal adotada em um ótimo dia pode ser comparada com a 

postura adotada em um dia nem tão bom. 

No ambiente profissional, existem informações que um gestor possui e são confidenciais, e 

em alguns momentos para complicar, se faz necessário fazer o comunicado para a equipe com 

alguns filtros, ou seja, a informação não deve ser repassada completamente. Esta ação pode 

gerar uma comunicação verbalizada e, os colaboradores mais observadores, poderão perceber 

algum indicio de informação diferente sendo comunicada pelo corpo do gestor. 
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WEIL e TOMPAKOW (2009), detalha algumas regiões faciais e as leituras que podem ser 

feita: A região dos olhos nos traz informações do que se passa na mente da pessoa, como por 

exemplo, se Sobrancelhas abaixadas: concentração, reflexão, seriedade; se Olhos brilhantes: 

entusiasmo, alegria. Já a região dos Lábios: se arqueados para cima: prazer, alegria; se 

arqueados para baixo: tristeza, insatisfação; em bico: dúvida, contrariedade, raiva. 

PIRES (2011A, s.p.), identifica que os aspectos importantes a serem analisados na linguagem 

corporal são: quais os gestos importantes para incluir ou excluir; tomar consciência das 

próprias expressões faciais e das demais pessoas; os principais sinais de mentira. 

 Os pés – sinal de nervosismo e tensão no corpo - ir e vir enquanto alguém fala ou 

balançar o pé. Controlar-se ajudará com uma mensagem positiva referente ao 

tema tratado; 

 As Mãos – hostilidade, apontar para as pessoas. Atitude mais receptiva, mostrar a 

palma da mão aos ouvintes. 

 Braços e corpo – Mãos no bolso, orador distante ou nervoso. Braços Cruzados, 

distância ou resistência, cria-se uma barreira. Mãos nos quadris, indícios de 

pessoa autoritária, imponente, agressiva, exibida ou dependendo da situação pode 

ser interpretada como autoconfiança ou prontidão para agir.  

PIRES (2011A, s.p.), ressalta “Não utilize esse conhecimento como uma “receita de bolo”. É 

necessário cautela, pois o mesmo gesto em contextos diferentes pode ser interpretado de 

forma diversa”. 

PIRES (2011B, s.p.), apresenta os exemplos de Linguagem Corporal apresentados abaixo, 

relacionados a cruzar as pernas, entrelaçar os braços e posicionar o braço. 
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Poderoso Relaxado  

Posição com traços de relaxamento, aberto a 

correr riscos. 

 

Auto Estima em Baixa 

Sentado na beira da cadeira, ombros caídos e 

mãos apoiadas nos joelhos. 

 

Líder Clássica 

Pessoa analítica, crítica e que tem uma 

necessidade de proteção (mãos em posição 

de oratória).  

 

Grande Desconforto 

Braços desembaraçados e sorriso calmo. As 

pernas denunciam apreensão e desconforto, 

com tornozelos levemente cruzados. 

 

Apatia e Medo 

Abraçar o próprio corpo expressa que a 

pessoa se sente ameaçado 

 

Agressividade 

Tronco inclinado (interesse e agressividade) 

e mãos espalmadas em cima da mesa 

(impulsão). 

Quadro 3: Exemplos Linguagem Corporal 
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Consta ainda nesta monografia, o Anexo B com informações relacionadas a alguns exemplos 

e interpretações de Linguagem Corporal.  

KHOURY (2005, p. 33), afirma “A linguagem não-verbal [...] causa enorme impacto no 

significado da comunicação. Antes de expressar verbalmente, é essencial que você tenha 

plena consciência dessa linguagem e controle sobre ela”.   

FAST (1999), faz menção em sua obra de um caso relacionando a interpretação da decisão de 

tocar ou não tocar no momento de uma negociação. Sendo pessoas de origens diferentes – 

cidade pequena e cidade grande – para quem tomou a iniciativa de tocar a interpretação da 

ação era para gerar confiança e segurança. A afirmação nesta ação era “Confie em mim. 

Vamos nos aproximar”, mas, ao receber o toque em seu ombro a leitura da pessoa que o 

recebeu foi de que sua barreira de segurança havia sido violada, houve um ataque não verbal.  

FAST (1999), menciona que o indivíduo conta com o seu espaço e fica incomodado quando 

este é invadido e ainda sinaliza que diferentes culturas lidam diferentemente com o espaço, 

por exemplo, para o japonês não tem uma palavra em seu idioma que identifica privacidade, 

mas o conceito existe para o japonês a casa é a sua área privativa e se sente invadido com 

qualquer intrusão. Os árabes também têm casas grandes e áreas na casa que não são 

freqüentadas pelas visitas, o árabe tem sua necessidade de ficar sozinho mesmo que no 

mesmo ambiente outros se façam presentes. 

As citações de FAST (1999) nesta pesquisa fortalecem a necessidade de analises do contexto 

antes de qualquer definição da interpretação do fato ocorrido ou planejado. Independente de 

informações gerais mapeadas das possíveis leituras da linguagem corporal, estudar todo o 

cenário e o perfil dos indivíduos nele envolvido deve acontecer. Ainda assim, existem os erros 

de interpretações divergentes. 
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Com as informações descritas neste capítulo fica em evidência que o saber e o fazer 

precisarão estar muito próximos para que haja uma evolução no exercício de melhoria própria 

e no exercício de observação ao próximo, uma vez que, além de ter o conhecimento será 

necessário incorporar o movimento e a ação. 
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5 GESTÃO DE CONFLITOS 

O conflito é algo intrínseco do ser humano. A vida em sociedade gera conflitos de interesse. 

Os conflitos podem ser externados ou não ao grupo de relacionamento, mas independente de 

serem implícitos ou explícitos, eles não deixam de existir. Principalmente nas organizações 

que são ambientes extremamente competitivos e dinâmicos. 

CHIAVENATO (2006A, p. 209), afirma “As pessoas nunca têm objetivos e interesses 

idênticos. As diferenças de objetivos e de interesses individuais sempre produzem alguma 

espécie de conflito. O conflito é inerente a vida de cada indivíduo e faz parte inevitável da 

natureza humana. Constitui o lado oposto da cooperação.” 

MUSZKAT (2008, p.62), afirma que “[...] a linguagem é um dos principais fatores geradores 

e mantenedores de conflitos. Formas de comunicação verbais e não-verbais – como 

expressões faciais e posturas corporais – podem despertar sentimentos de ódio, rejeição. [...] 

Tornando a comunicação o grande vilão da história”. 

Ainda segundo CHIAVENATO (2006A, p. 209), “O conflito existe quando uma das partes – 

seja indivíduo ou grupo – tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma 

outra parte e esta interfere na outra que procura atingir seus objetivos.” 

Ouvir ativamente e de modo eficaz; Perguntar, investigando idéias e situações para 

garantir um melhor entendimento; Educar a fim de aumentar o conhecimento da 

equipe para que ela seja mais eficaz; Levantar fatos para identificar ou confirmar as 

informações; Definir e administrar as expectativas; Persuadir uma pessoa ou empresa 

a executar uma ação; Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as 

partes; Solucionar conflitos para evitar impactos negativos e resumir, recapitular e 

identificar as etapas seguintes. (PMBOK, 2008, s.p.). 
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A palavra conflito é diretamente relacionada a um problema, mas se é algo intrínseco do ser 

humano, ele na verdade desperta novas idéias e traz uma diversificação de interesses que 

devem ser geridos de modo a tirar proveito de seus aspectos positivos e diminuir, se não 

anular, os aspectos negativos. 

Uma equipe composta por indivíduos pensando, ou melhor, agindo, de forma homogênea 

pode ter seus pontos positivos e pode gerar menos esforços para o gerenciamento, mas uma 

equipe que gera conflitos acaba propiciando o debate, apresentando novas idéias, o que pode 

proporcionar a uma postura participativa e envolvente, além de trazer melhorias ao grupo e a 

organização. 

Na gestão de um projeto há objetivos que devem ser alcançados pelo grupo e ao gerente cabe 

a incumbência de conduzir todos para o mesmo foco, mas analisar cada situação e identificar 

possíveis riscos poderá facilitar a estratégia na abordagem do tema junto as pessoas. Agora, 

acontecendo o conflito como gerenciá-lo? Qual o melhor caminho a ser percorrido para se sair 

do conflito com mais pontos positivos do que negativos? 

MUSZKAT (2008), elege como principal causa do conflito a comunicação e menciona 

posturas do indivíduo que não contribuem para o diálogo, por exemplo, no lugar de afirmar 

“Eu me senti ofendido” a expressão mais comum é mais imperativa “Você me ofendeu”. 

Desta forma acusatória, dificulta qualquer entendimento. A idéia apresentada pela autora é 

sermos mais “cativos”, mais pacificadores, da forma como nos comunicamos. 

KHOURY (2005), identifica como sendo um causador de conflitos, também, o conflito de 

informações, o fator gerador é o emissor que ao se comunicar não se faz ser entendido. 

O gestor pode atuar preventivamente com relação a comunicação imperativa, observa o grupo 

e caso perceba situações do dia-a-dia com um colaborador com uma postura de comunicação 
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imperativa – principalmente com fatos para exemplificar ação e reação gerada – mesmo que 

não sendo nada grave, poderá já se antecipar com orientações e dicas para que este 

colaborador possa se comunicar de uma forma mais pacificadora para minimizar a 

possibilidade de conflitos. 

CHIAVENATO (2006A), apresenta três abordagens para a administração de conflitos:  

1. Abordagem estrutural – procura trabalhar com grupos com objetivos compartilhados 

entre os indivíduos. Neste modelo também são utilizadas as recompensas pela organização 

para estimular os indivíduos a atingir o objetivo do grupo; 

2. Abordagem de processo – por uma observação externa aos envolvidos no conflito é 

analisado e melhorado o processo para evitar o risco de reincidência do conflito. Pode ocorrer 

de três formas: 1. Desarmando o Conflito: é a desativação ou desescalonização do conflito 

onde uma das partes reage cooperativamente; 2. Confrontação direta: reunião entre as partes 

para debater o conflito; 3. Colaboração: identificar solução na qual as partes consigam 

conjugar os objetivos. 

3. Abordagem Mista – atuar com definição de regras ou definição de indivíduos 

responsáveis pelo intermédio entre as partes conflitantes. 

CHIAVENATO (2006A), ainda menciona em sua obra que por meio de duas dimensões 

assertiva (interesse individual) e cooperativa (interesse comum ao grupo) os indivíduos tem 

estilos de gestão de conflitos que são: 1. Competitivo – decisivo, sempre deve ganhar; 2. 

Evitação – manter-se sem atuação alguma, quando não há possibilidade de ganhar; 3. 

Compromisso – jogo de cintura que atenda a ambas as partes. Aqui os objetivos de ambas as 

partes são importantes; 4. Acomodação – um objetivo tem um grau de importância maior que 
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o outro, desta forma o jeito é seguir em frente sem muitos conflitos; 5. Colaboração – 

habilitar ambas as partes a ganhar, ou seja, o ponto de vista de ambas são considerados. 

Para fazer a gestão do conflito já identificado, seguem abaixo alguns passos como sugestão: 

1. Identificar envolvidos, tipo de conflito (interpessoal, informação, interesses 

coorporativos, dentre outros) e os motivos do conflito. 

2. Decidir a abordagem que utilizará (estrutural, processo ou mista). 

3. Analisar se as partes estão abertas a negociação e decidir o melhor momento para 

abordar as partes para falar do assunto. 

4. Ouvir as partes e identificar os valores, os seus sentimentos, as expectativas e o quanto 

será possível realizar a negociação. 

5. Definir a estratégia para intervir e de acordo com o plano, nesta etapa é sugerido que 

seja feita uma análise da forma com que a intervenção será feita; quais as 

possibilidades de acordo, qual será o resultado obtido para as duas partes: 

a. Ganha/ ganha – atendendo a ambas as expectativas. 

b. Ganha/ Perde – uma das partes acabará sendo beneficiada. 

c. Perde/Perde – ambas as partes saíram sem sua expectativa sendo atendida. 

6. Aplicar intervenção 

7. Mensurar o resultado obtido para as partes envolvidas e acompanhar/ Medir após a 

intervenção como estão os envolvidos no conflito. 
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Os conflitos são inevitáveis. Na medida em que os conflitos acontecerem o gerente de 

projetos precisa atuar, pois este é um sinal de desencontro de interesses na equipe ou em um 

processo. Dando a devida atenção ao ocorrido, adotando uma medida para mitigá-lo fará com 

que os envolvidos entendam que alguma ação foi tomada. Assim como cada projeto é único e 

cada conflito será um caso isolado, conseqüentemente a estratégia para atacá-lo deverá ser 

muito bem decidida. O gestor erra ao adotar uma postura de acomodação perante o conflito, 

ou seja, deixar que o tempo resolva a situação, não atuar diretamente. 
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6 GESTÃO DE PROJETOS - MODELO PROPOSTO PARA A EFETIVIDADE NA 

COMUNICAÇÃO DIÁRIA COM A EQUIPE 

A proposta é que o gerente de projetos contemple como uma ferramenta de trabalho os 

modelos apresentados a seguir. Para que o elo entre o saber e o fazer torne-se uma realidade 

no dia-a-dia de trabalho. 

Os Objetivos para uso das propostas aqui apresentadas são: 

1. Exercitar a avaliação contínua com exercícios diários 

2. Desenvolver a Cultura de se comunicar mais e de forma efetiva - com os 

envolvidos na comunicação vertical e na comunicação lateral; 

3. Planejar comunicação a fim de obter comunicação clara e objetiva - ao 

programar um comunicado analisar possíveis perguntas que poderão surgir, por 

parte do grupo, assim preparando-se para mitigá-las. Defina o canal de 

comunicação e todos os detalhes, conforme orientado pelo próprio PMBOK 

(2008). 

4. Prover Informação no momento adequado e para todos os envolvidos 

5. Exercitar a leitura interpessoal das pessoas e envolvimento/ comunicação 

periódica 

6. Identificar expectativas da equipe 

7. Exercitar o retorno a ser dado aos indivíduos 
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6.1 MODELO – CHECK LIST DE COMUNICAÇÃO 

O modelo de check list abaixo é uma proposta para que diariamente o tempo do gestor 

dedicado a gestão do projeto garantam que as ações sejam devidamente planejadas e 

organizadas para que reflita à equipe a gestão com uma comunicação próxima, participativa e 

eficiente. 

Ação Definição Periodicidade 

Fazer Reuniões 

Operacionais 

Manter encontros periódicos com a equipe 

para falar a respeito de principais KPIs e 

definir metas com prazos estipulados em 

conjunto com os envolvidos na tarefa. As 

atas dos encontros anteriores devem sempre 

ser analisadas para identificação de tarefas 

concluídas e necessidades de redefinição de 

prazos. 

 

Semanal, 

Quinzenal ou 

Mensal 

Desenvolver Colaboradores Dar feedback, principalmente positivo, e na 

medida do possível abordar temas para 

desenvolver o grupo ou indivíduos 

específicos. Desenvolva a equipe 

operacionalmente com dicas e 

compartilhando melhores práticas do 

mercado. Se mantenha atualizado. 

 

Pontual 

Falar com os Colaboradores 

/ Interessados no Projeto 

Dedicar tempo para conversas informais. 

Exemplos: 

1 - Dedicar 30 minutos para conversa com 

um indivíduo do grupo ou com um grupo 

com uma pauta em comum, a idéia é este 

ser um bate-papo informal contemplando 

informações do dia-a-dia. 

2 - Contatar um stakeholder por telefone ou 

marcar um café, dependendo do 

relacionamento estabelecido com os 

envolvidos. 

 

Semanal com 

equipe 

 

Semanal, 

Quinzenal ou 

Mensal com 

Stakeholder 

Ouvir Mais Sempre que procurado, o gestor deve parar 

tudo que estiver fazendo para atender o 

colaborador ou agendar um horário. Não o 

atenda por atender, este deve ser um 

momento único junto ao colaborador. 

 

Diariamente 

Observar Mais Observe as pessoas, leia o comportamento 

diário. Ter um local para sentar próximo aos 

Diariamente 
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colaboradores. A estratégia pode 

contemplar uma sala isolada para não 

precisar ficar a todo o momento com a 

equipe e para fazer reuniões confidenciais. 

 

Dar atenção aos 

colaboradores 

Demonstre interesse pelas pessoas. 

Cumprimente as pessoas ao encontrá-las / 

se despeça delas ao ir embora. De atenção 

aos seus colaboradores. Olhe no olho.  

 

Diariamente 

Envolver Colaboradores Decisão importante, com possibilidade de 

alinhar a decisão com a equipe, envolva-os. 

Mostre-se aberto para conversas e mudança 

de estratégias caso a idéia apresentada seja 

válida para o todo, se não for, dedique 

tempo para argumentar algumas 

informações do por que do descarte da 

opção apresentada. Estimule os 

colaboradores a participar / se envolver no 

projeto. 

 

Pontual 

Dar Retorno Sempre que 

Prometido 

Sempre que acionado com uma demanda, 

listar demandas versus prazos para fornecer 

o retorno aos envolvidos. 

 

Pontual 

Sentir o Clima 

Organizacional e Agir 

pontualmente e Ágil 

Situações que fujam do cotidiano / 

planejado o gestor deve ser criativo para de 

forma rápida realizar alguma ação a fim de 

reverter as emoções do grupo naquele 

momento. O que impactou em um dia / uma 

semana de trabalho, se já for sanada 

rapidamente, possibilitará que no momento 

seguinte o clima já se restabeleça. 

 

Pontual 

Quadro 4: Check List Ações Periódicas para Desenvolver a Comunicação Eficiente. 

 

 

6.2 MODELO – PIRÂMIDE COMUNICAÇÃO CONSCIENTE GESTÃO 

A pirâmide abaixo evidência em ordem crescente ações fundamentais para a comunicação 

eficiente com os envolvidos no projeto. 
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 Ações Diárias (1. Planejar a Comunicação, 2. Ouvir, 3. Observar, 4. Falar de 

forma Sucinta / Persuadir) – Este grupo de ações identifica o que o gestor 

precisa se conscientizar e seguir diariamente para seguir com uma comunicação 

pensada e estruturada continuamente tanto relacionado a comunicação do dia-a-

dia, quanto os comunicados importantes que deverão ser feitos. A equipe precisa 

receber informações claras e sem mensagens ambíguas. Precisa ser ouvida de 

forma verdadeira, observada de forma a ser entendida mesmo quando não 

expressada nenhuma palavra e precisa ser persuadida, os indivíduos precisam ser 

direcionados para os objetivos em comum da corporação. No modelo do check 

list existem propostas de ações diárias junto a equipe. 

 Ações Contínuas e Planejadas (1. Gestão Contínua, não se omitir, 3. Criar e 

Manter Elo com Colaboradores, 4. Identificar oportunidades / Criar 

Estratégias de Atuação / Definir Metas) – No grupo de ações continuas e 

planejadas seguem listadas as ações que devem ser planejadas para que no médio 

e longo prazo crie-se elo com os colaboradores. O gestor tem que fazer a gestão, 

não se omitir as solicitações feitas pelos colaboradores, perante aos conflitos, 

utilizar o check list proposto para planejar ações, complementá-lo com exercícios 

que o levem a dedicar tempo a comunicação consciente e eficiente. 

 1. Avaliação Periódica – para que o processo sempre atenda as necessidades do 

grupo, avaliações deverão acontecer periodicamente. A auto-avaliação do próprio 

gestor, a avaliação por parte dos colaboradores, adotando métodos como, por 

exemplo, Focus Group / Discussão em Grupo, Pesquisa de Clima, dentre outros.  

A proposta é que a pirâmide elenque as ações necessárias para a comunicação eficiente, e, o 

check list possa tornar-se uma ferramenta para complementar a estratégia do gestor. O gestor 
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deve se sensibilizar que adotar os exercícios propostos proporcionará no médio / longo prazo 

que algumas ações tornem-se ações naturais e que não precisarão mais de um direcionador 

para acontecer. Quando este momento chegar estará na hora de repensar o check list. O que 

pode ser aprimorado em sua atuação? O que deve receber uma atenção redobrada? Quais 

habilidades precisam de um método para tornar-se com o tempo algo habitual? 

Os desafios do gestor de projetos são inúmeros, mas o exercício contínuo para o 

aperfeiçoamento profissional também deve ser. Naturalmente alguns traços de personalidade 

são natos, mas o conjunto de habilidades com a repetição melhorará consideravelmente. 

Figura 8: Pirâmide Comunicação Consciente Gestão 

A

1. Avaliação 

Periódica 

Ações Contínuas e Planejadas 

1. Gestão Contínua, não se omitir. 

2. Criar e Manter Elo com 

Colaboradores 

3. Identificar oportunidades / Criar 

Estratégias de Atuação / Definir Metas 

 

Ações Diárias 

1. Planejar a Comunicação  

2. Ouvir 

3. Observar 

4. Falar de forma Sucinta / Persuadir 
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7 CONCLUSÃO 

A maior parte do tempo de um gestor é dedicada à comunicação e todos os gestores são 

capazes de se comunicar com sua equipe e com os envolvidos em um projeto, o segredo do 

sucesso distinto para cada um deles, está no como cada gestor se comunica com os indivíduos 

ao seu redor. Logo, nesta monografia, foram abordados temas que influenciam a comunicação 

como a inteligência emocional, a linguagem corporal e a gestão de conflitos. 

A comunicação verbal e não-verbal contempla dois lados importantes, porém opostos, o 

primeiro e fundamental é possibilitar que as pessoas troquem informações, compartilhem 

melhores habilidades, recebam feedback, já o segundo é a possibilidade de se falar sem 

mencionar uma palavra, somente com gestos ou olhares. 

Apesar dos pontos favoráveis da comunicação verbal e não verbal ela é também o canal de 

geração de conflitos, uma vez que, a comunicação é o meio utilizado por cada indivíduo para 

que este expresse seus interesses e valores, o que naturalmente nem sempre serão 

compatíveis, afinal, cada indivíduo é único. 

A diferença entre indivíduos notáveis e médios está na aplicação de sua inteligência 

emocional ou habilidade de gerenciamento, com uma representatividade de noventa por cento, 

ou seja, hoje em dia para ser um gestor notável, se faz necessário que o gestor tenha uma 

atuação muito equilibrada e embasada com fatos e sem desequilíbrios emocionais. Os 

pensamentos geram as emoções, as emoções geram as ações, as ações retratam e refletem o 

gestor e o modelo de gestão perante aos envolvidos.   
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Desta forma, a proposta aqui apresentada é que o gestor adote um método de comunicação 

para o dia-a-dia e que não siga durante as semanas atuando de uma forma aleatória e sem 

planejamento. Até que aconteça naturalmente, alguns exercícios precisarão ser seguidos para 

que possa aprimorar a sua comunicação e consiga cada vez mais sentir a sua evolução perante 

sua equipe. A distância entre o Saber (ter a informação) e o Fazer (colocar em prática os 

conceitos) precisará ser a menor possível.  

O próximo passo para este estudo é levar a proposta do método apresentado para aplicação de 

uma pesquisa de campo junto a gerentes de projetos para evidenciar na prática a sua eficiência 

e possíveis melhorias para o método apresentado. 
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ANEXO A 

 

BALDWIN, Timothy; RUBIN, Robert e BOMMER, William – Desenvolvimento de 

Habilidades Gerenciais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008 

 

Mitos da Comunicação 

Se sua causa for forte, todos serão convencidos. Muitos advogados gostariam que isso fosse 

verdade, mas percebem rapidamente que as pessoas não são estimuladas apenas por 

evidências, mas também por quem apresenta essas evidências e como elas são apresentadas. 

Além do mais, uma única história ou episódio bem contado muitas vezes pode ser tão efetiva 

quanto uma pilha de evidências. 

As palavras significam o que significam. Eu amo torradas francesas. E também amo minha 

esposa. Claro que uma mesma palavra tem significados diferentes. Garantir entendimento 

mútuo é desafio primordial da comunicação. Palavras que significam uma única coisa para 

você podem significar outra coisa para quem o ouve. 

Apresentações em Power Point são sempre o melhor modo de persuadir. Slides realmente 

proporcionam continuidade e estrutura a uma mensagem, podem ser trocadas com facilidade 

e podem refletir criatividade. Contudo, com a ampla disseminação do uso do Power Point, 

muitas sessões de apresentação de slides de transformaram em depósitos de informações de 

uma só via, apresentam demasiada quantidade de texto, são inflexíveis e têm pouquíssima 

conexão com as necessidades do público. Antes de optar pelo Power Point, certifique-se de 

que ele é o melhor meio para você alcançar seus objetivos. 

Comunicação assertiva significa ser um estúpido. A verdadeira comunicação assertiva não é 

ser hostil ou agressivo. Quando você é assertivo, defende seus direitos (ou os direitos de 

alguém) sem ferir nem menosprezar quem quer que seja. 

Ouvir é uma atividade passiva. Escutar é uma atividade passiva, mas as pesquisas mostram 

que, afinal, não conseguimos ouvir a maior parte do que escutamos. Ouvir bem significa 

trabalho árduo e uma habilidade ativa e não passiva.   
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ANEXO B 

Site Linguagem Corporal, 2011. Disponível em:  

http://www.linguagemcorporal.com.br/exemplos_lc.php - Data Acesso:23/08/2011 

 

Exemplos de Linguagem Corporal. 

Comportamento não verbal  Possíveis Interpretações  

Movimentação rápida, andar ereto Confiança  

Parar com as mãos na cintura Incompreensão, agressividade  

Sentar com pernas cruzadas e pequenos  

chutes no ar. 
Cansaço, aborrecimento  

Sentar com as pernas abertas Abertura, relaxamento  

Braços cruzados no peito Defensiva  

Andar com as mãos nos bolsos, olhando  

para baixo 
Falta de entusiasmo, desmotivado.  

Mãos nas maças do rosto Avaliação, pensamento.  

Coçar o nariz, tocar o nariz ao falar. Dúvida, mentira.  

Esfregar os olhos Descrença, Dúvida, mentira  

Mãos fechadas atrás das costas Frustração, ódio.  

Tornozelos fechados Apreensão  

Apoiar a cabeça nas mãos, olhar para baixo  

longamente 
Aborrecimento  

Esfregar as mãos Antecipação, ansiedade  

Sentar com as mãos para trás da cabeça e  

de pernas cruzadas 
Confiança, Superioridade  

Mãos abertas, palmas para cima. Sinceridade, inocência, abertura  

Coçar a ponta do nariz, olhos fechados Avaliação negativa  

Batucar com os dedos, olhar o relógio. Impaciência.  

Estalar os dedos Autoridade  

alisar o cabelo insegurança  

Inclinar/ Virar a cabeça na direção... Interesse  

coçar o queixo Pensando  

Desviar o olhar Desconfiança  

Roer unhas Ansiedade, insegurança  

Puxar ou coçar a orelha Indecisão  
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