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RESUMO 

 

 

O Ambiente coorporativo atual tem exigido das organizações formas mais 

estratégicas de gestão. Nesse novo cenário destaca-se a gestão de projetos com 

equipes flexíveis e foco em objetivos dentro de prazo, custo e qualidade pré 

estabelecidos. O sucesso ou fracasso do projeto, em geral, é atribuído ao gerente de 

projetos, e suas habilidades e competências são de grande importância. 

Considerando que o gerente de projetos gasta em média de 80 a 90% do seu tempo 

se comunicando, esse estudo feito com base em diversas pesquisas bibliográficas 

visa demonstrar a importância da comunicação eficaz, suas características e 

influencias dentro do contexto de gestão de projetos. 

 

Palavras chave: Comunicação, Projeto, PMI 
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ABSTRACT 

 

 

The current business environment has required organizations more strategic ways of 

managing. In this new scenario stands out project management with flexible staffs 

and focus on goals within time, cost and quality pre-established. The success or 

failure of the project, in general, is attributed to the project manager, and your 

abilities and skills are of great importance. Whereas the project manager spends on 

average 80 to 90% of their time communicating, this study based on several literature 

searches aims to demonstrate the importance of effective communication, its 

characteristics and influence within the context of project management. 

 

Keywords: Communication, Project, PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1   Modelo do processo de comunicação ....................................................... 20 

Figura 2   Modelo da comunicação com feedback  ................................................... 21 

Figura 3   Modelo do processo de comunicação com outros elementos  .................. 21 

Figura 4   Áreas de Abrangência de programas, projetos, e subprojetos .................. 27 

Figura 5   Estrutura Funcional ................................................................................... 34 

Figura 6   Estrutura Matricial Forte  ........................................................................... 35 

Figura 7   Estrutura Matricial Fraca ........................................................................... 36 

Figura 8   Estrutura Matricial Equilibrada .................................................................. 37 

Figura 9   Organização por projeto ............................................................................ 38 

Figura 10 Capítulos Brasileiros ................................................................................. 41 

Figura 11 Estrutura do PMBOK ................................................................................. 42 

Figura12 Mapeamento entre processos de gerenciamento de projetos de grupos de  

processos de gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento  .... 48 

Figura 13 Entradas, ferramentas e saídas do processo distribuir informações ......... 59 

Figura 14 Entradas, ferramentas e saídas do processo reportar o desempenho ...... 61 

 

 

 



5 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 7 

2. A COMUNICAÇÃO........................................................................................... 9 

2.1 O QUE É COMUNICAÇÃO ................................................................................. 9 

2.2 TIPOS DE COMUNICAÇÃO ........................................................................... 10 

2.2.1 Comunicação Verbal .................................................................................... 11 

2.2.2 Comunicação não-verbal ............................................................................. 12 

2.3 O PROCESSO DA COMUNICAÇÃO .............................................................. 13 

2.3.1 Elementos da comunicação ......................................................................... 13 

2.3.1.1 Emissor ........................................................................................... 13 

2.3.1.2 Receptor ......................................................................................... 14 

2.3.1.3 Fonte ............................................................................................... 14 

2.3.1.4 Mensagem ...................................................................................... 14 

2.3.1.5 Canal .............................................................................................. 15 

2.3.1.6 Ruído .............................................................................................. 16 

2.3.1.7 Código ............................................................................................ 16 

2.3.1.8 Codificação ..................................................................................... 17 

2.3.1.9 Decodificação ................................................................................. 17 

2.3.1.10 Sentido .......................................................................................... 18 

2.3.1.11 Linguagem .................................................................................... 18 

2.3.1.12 Feedback ...................................................................................... 18 

2.3.2 Modelos de Comunicação ............................................................................ 19 

2.4 MEIOS DE COMUNICAÇÃO .......................................................................... 21 

3. PROJETO ....................................................................................................... 24 

3.1 CONCEITO DE PROJETO ............................................................................. 24 

3.1.1 Programa ....................................................................................................... 26 

3.1.2 Subprojeto ..................................................................................................... 26 

3.2 GESTÃO DE PROJETOS ............................................................................... 27 

3.2.1 Benefícios da Gestão de Projetos ............................................................... 28 

3.2.2 Sucesso e fracasso de um projeto .............................................................. 29 

3.3 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS ............................................................. 32 

3.3.1 Estrutura Funcional ...................................................................................... 33 



6 

 

3.3.2 Estrutura Matricial ........................................................................................ 35 

3.3.3 Organização por projeto .............................................................................. 37 

3.4 CICLO DE VIDA DOS PROJETOS................................................................. 38 

3.5 O PMI E O PMBOK ......................................................................................... 40 

3.6 AS ÁREAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SEUS PROCESSOS.....43 

3.7 O GERENTE DE PROJETOS E SUAS ATRIBUIÇÕES ................................. 48 

4. A COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE PROJETOS .................................... 53 

4.1 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ................................................. 54 

4.1.1 Identificar as partes interessadas ............................................................... 54 

4.1.2 Planejamento das Comunicações ............................................................... 56 

4.1.2.1 Plano de gerenciamento das comunicações................................... 57 

4.1.3 Distribuição das Informações ...................................................................... 58 

4.1.4 Relatório de desempenho ............................................................................ 59 

4.1.5 Gerenciar as partes interessadas ............................................................... 62 

4.2 BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO ................................................................. 64 

4.3 COMUNICAÇÃO EFICAZ ............................................................................... 66 

5. CONCLUSÃO ................................................................................................. 69 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 72 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Objetivo geral deste estudo é analisar as práticas de comunicação no âmbito de 

projetos. 

 

Os objetivos específicos são:  

 

a) Verificar se as atividades de gestão de projetos adotadas no mercado são 

eficazes sobre o enfoque da comunicação organizacional. 

b) Detalhar a importância da comunicação em projetos e identificar influências 

positivas e negativas bem como seus impactos na gestão de projetos. 

 

Atualmente existe uma série de estudiosos argumentando que o uso das boas 

praticas de gestão de projetos, aumenta as chances de sucesso de todo tipo de 

projeto.  

 

Muitas ações têm ocorrido na busca pela adaptação das empresas e um dos pilares 

da sustentação desse processo é a gestão de projetos, com foco na comunicação 

organizacional. 

 

No cenário atual, as organizações devem considerar as necessidades de adaptação 

aos mercados cada vez mais segmentados, instáveis e competitivos. Dessa forma é 

necessário que se adéquem ao ambiente, incorporando novos valores. 

 

Para Dinsmore (1999, pg. 226) “Quase tudo que acontece de errado em um projeto 

pode ser rastreado a algum tipo de falha nas comunicações”. 

 

Prado (2000),traz uma pesquisa realizada com 287 gerentes de projetos, e retrata 

que uma das principais atividades requeridas para gerentes de projetos é a 

comunicação. Na percepção dos entrevistados, ela representa 84% da importância, 

o que evidencia que a comunicação é vista como prioritária. 

 



8 

 

De acordo com Keelling (2006, p.229): 

 

A comunicação é fundamental a ação individual e ao esforço conjunto. É o 
sistema nervoso da liderança, trabalho em equipe, cooperação e controle. 
Ela determina a qualidade dos relacionamentos, os níveis de satisfação e a 
medida de nosso sucesso ou fracasso. Sua ruptura é umas das principais 
causas de discórdia ou conflito, mas sendo ela a comunicação é o veiculo 
fundamental para resolver as dificuldades.  

 

Se a gestão de projetos é essencial para o sucesso de um empreendimento, e a 

comunicação é apontada como um fator primordial para que esse sucesso seja 

atingido, espera-se que essa pesquisa agregue maiores conhecimentos com relação 

à comunicação em gestão de projetos e melhorias de suas praticas. 

 

O presente estudo é desenvolvido através de Pesquisa Bibliográfica, tendo como 

fonte: teses, dissertações, monografias, livros, obras de referencia e sites. 

 

Este estudo está estruturado em seis seções: 

 

A Seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

 Objetivos; Justificativa e Metodologia. 

 

A Seção 2 aborda de forma ampla o tema comunicação.  

 

A seção 3 aborda especificamente o tema Gestão de Projetos, incluindo 

conceituação de Projeto e Gerenciamento de Projetos, Modelos Organizacionais; 

Ciclo de vida dos projetos; Project Management Institute (PMI) e o PMBOK – Guia 

de Boas Praticas em gestão de projetos; Processos de Gerenciamento de Projetos e 

O gerente de projetos e suas atribuições. 

 

A seção 4 é a junção dos temas anteriores (comunicação e gestão de projetos) de 

forma mais especifica dentro do contexto da pesquisa, buscando mesclar teoria e 

exemplos práticos. 

 

A seção 5 relata as conclusões do trabalho. 
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2. A COMUNICAÇÃO 

 

 

2.1  O QUE É COMUNICAÇÃO 

 

 

Comunicação é uma palavra derivada do termo latino communicare e significa 

“tornar comum”, “associar”.  

 

É a forma com que as pessoas se relacionam, dividem e trocam experiências, 

informações e idéias, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas.  

 

Cleland e Ireland (2002), definem o conceito de comunicação como um processo de 

permuta de pensamentos ou opiniões através de um sistema comum de símbolos, 

sinais ou comportamento. Acrescentam ainda, que se trata de um processo em que 

duas ou mais pessoas efetivam a troca de entendimento sobre algo, podendo ser 

realizado através de uma comunicação não verbal (toque ou linguagem corporal ou 

através do uso de símbolos escritos ou falados). 

 

Segundo Berlo (2003), cada um de nós gasta de dez a onze horas por dia, todos os 

dias em comportamentos de comunicação verbal, e tudo aquilo que as pessoas 

possam atribuir significações pode ser e é usado em comunicação. O 

comportamento comunicativo tem um campo de ação tremendamente amplo. 

 

A palavra “comunicação” tornou-se popular. É usada hoje para denominar 
os problemas de relações entre trabalhadores e dirigentes, entre nações, 
entre pessoas em geral. Alguns usos do rótulo “comunicação” se referem a 
um modo diferente de ver tais problemas; outros, simplesmente, mudam os 
nomes dos mesmos problemas que existiam ontem. [...] Outro grupo de 
profissionais é responsável pela avaliação do impacto ou da efetividade das 
várias espécies de comunicação. Pesquisadores de opinião e de atitude, 
pesquisadores de comercialização, realizadores de inquéritos e de 
levantamentos – todos desempenham papeis no que poderia ser 
denominada a indústria da comunicação (BERLO, 2003, p.3-4). 
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Em varias abordagens diferentes, a palavra comunicação pode ser utilizada de 

inúmeras formas, inclusive para substituir outros conceitos. 

 

Dependendo do contexto, comunicação pode significar “dialogo”, 
“transmissão”, “reação”, “formação de relações”, “disputa”, “processo”, 
“organização”, “geração de conhecimento”, “geração de enunciados”, 
“troca”, “materialização” ou simplesmente um “exercício de humanidade”, ou 
seja, um traço peculiar que diferencia o ser humano de outros seres vivos 
(VILALBA, 2006, p.7). 

 

A comunicação é extremamente ampla, o que possibilita diferentes contextos. 

Podemos falar de comunicação sem nos referirmos à palavra propriamente dita. 

Existem várias outras maneiras que podem expressar a mesma coisa. 

 

“As pessoas podem comunicar-se em muitos níveis, por muitas razões, com muitas 

pessoas, de muitas formas” (BERLO, 2003, p.13). 

 

Essa afirmação pode ser ilustrada com uma historia vivida no dia a dia de muitas 

pessoas. De manhã, ao chegar ao trabalho é comum ler os e-mails (comunicação 

escrita). Em alguns deles pode-se encontrar ilustrações e imagens (comunicação 

ilustrada). Quando chega um colega de trabalho, pode-se complementá-lo de duas 

formas, através de um - Bom dia! (comunicação falada) ou por um simples aceno 

(comunicação por gesto). Mais tarde, acontece uma reunião (comunicação em 

grupo), após as discussões ocorridas há uma reflexão (comunicação consigo).  

 

As possibilidade e formas de comunicação são inúmeras e diversas outras situações 

poderiam ser citadas. Porém, a comunicação é a troca de entendimento, e não há 

entendimento sem que além das palavras sejam considerada a emoção e a situação 

em que se faz a tentativa de tornar comuns idéias, conhecimentos, instruções ou 

qualquer outra mensagem, seja ela verbal, corporal ou escrita. 

 

 

2.2  TIPOS DE COMUNICAÇÃO 
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A comunicação quanto ao tipo, pode ser classificada como: comunicação verbal e 

comunicação não-verbal. 

 

Verbal vem do latim verbu, e quer dizer palavra. Mas comunicação não se 
faz somente com palavras. Gestos e toques, imagens visuais e sonoras – 
até mesmo olfativas e gustativas – fazem parte dos recursos de que 
dispomos para a comunicação. Como as palavras, os sentidos também 
adaptam o ser humano ao meio social e ambiental e são fontes de 
conhecimento (ALCURE et.al, 2001 p.6). 
 

 

2.2.1 Comunicação Verbal  

 

 

A comunicação verbal ou língua são símbolos na forma de palavras faladas ou 

escritas. 

 

A linguagem é arbitrária, ambígua e abstrata, o que significa que os símbolos 

verbais não são relacionados com o que representam, seus significados não são 

bem definidos e precisos e as palavras não são fenômenos concretos ou tangíveis 

aos quais elas se referem. 

 

É a palavra antes de tudo, que distingue o homem de outras espécies. 
Através da comunicação verbal, simbólica e abstrata, que se faz por 
palavras – faladas ou escritas -, o homem pôde compreender e dominar o 
mundo que o rodeia. O homem que sempre representara as coisas com 
gestos desenhos e imagens, atinge com a palavra o ponto mais alto da 
representação simbólica (ALCURE et.al, 2001 p.44). 

 

Pelo fato de a linguagem ser arbitrária, abstrata e ambígua, a grandes chances de 

ocorrerem mal entendidos. Alem disso, as diferenças culturais e individuais resultam 

em variadas interpretações de linguagens. 

 

WOOD (2009), orienta que o mais importante para utilizar a linguagem de maneira 

eficaz é envolver-se na comunicação centrada na pessoa, pois os bons 

comunicadores, percebem as outras pessoas e seus pontos de vista e essa 

conscientização reflete na sua maneira de se comunicar. 
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A comunicação verbal, a princípio, pode ser considerada a forma de comunicação 

mais usual, pois sempre estamos conversando com alguém, escrevendo algo, lendo 

algum texto ou ouvindo alguém falar. 

 

 

2.2.2 Comunicação não-verbal 

 

 

As comunicações não-verbais são “todas as formas de comunicação que não 

envolvem diretamente as palavras” (MATOS, 2009, p. 54). Elas acontecem por meio 

das mãos, cabeça, rosto, boca, enfim, pela expressão de todo o corpo. A 

comunicação não verbal relaciona-se com a emoção e a sensibilidade e portanto 

está presente nas trocas interpessoais e na comunicação de massa. 

 

Esse tipo de comunicação auxilia muitas vezes a fala, porem gestos, sinais e cores 

podem ser usados sem estar necessariamente ligados a ela, como por exemplo, os 

sinais de transito ou códigos utilizados pelos surdos. 

 

Falamos com a boca, mas nos comunicamos com os nossos olhos, 
semblantes, sorrisos, mãos, braços, até mesmo com as nossas pernas e 
dedos dos pés. Possivelmente, a única parte em nosso corpo que não 
usamos na comunicação é o umbigo – e eu não tenho certeza se essa 
afirmação é verdade. Afinal de contas, se você enfeitar o seu umbigo com 
um piercing isso revela algo sobre sua personalidade: é improvável que 
uma garota com piercing seja uma moça tímida e recatada (COHEN, 2010, 
p.13). 
 
 

A comunicação não verbal é muito utilizada inclusive em entrevistas de emprego, 

onde pode-se através de gestos notar diversas características do entrevistado. O 

fato de o entrevistado não olhar nos olhos do entrevistador por exemplo, pode 

demonstrar falta de confiança e insegurança, um aperto de mão forte pode 

demonstrar uma postura mais confiante, inclinar-se para frente  demonstra interesse 

e compromisso etc. 

 

A comunicação não-verbal é maior percebida que a comunicação verbal. Segundo 

Matos (2009, p.XIX) “em média, o impacto de uma mensagem sobre o ouvinte é 

garantido em apenas 7% pelas palavras (o que a pessoa diz); 38% pelo tom de voz 



13 

 

e inflexão (a maneira como fala); e 55% pelo corpo, olhos, mãos, braços, pernas, 

dedos, ou seja, pelas expressões, atitudes e gestos”. Portanto, a comunicação não-

verbal deve sempre receber uma atenção especial, pois pode transmitir, 

involuntariamente, informações indesejadas. 

 

 

2.3  O PROCESSO DA COMUNICAÇÃO  

 

 

A comunicação é um processo, uma sequência de fenômenos ligados à troca de 

mensagens. O sucesso ou o fracasso da comunicação não pode ser atribuído a um 

único fator considerando que no processo intervêm vários elementos básicos. 

 

Segundo Heldman (2006, p. 321), toda comunicação possui três componentes: o 

emissor, a mensagem e o receptor que podem ser considerados os principais 

elementos da comunicação. 

 

Ha ainda outros elementos importantes a serem descritos para a compreensão do 

processo da comunicação como um todo, conforme será visto a seguir: 

 

 

2.3.1 Elementos da comunicação 

 

 

2.3.1.1 Emissor 

  

 

Também conhecido como transmissor ou remetente, é o elemento que da origem à 

mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma instituição etc. 

 

Vargas (2006, p.87) define como emissor, “o responsável por produzir uma 

informação clara, de modo que o recebedor possa entendê-la com facilidade”. 
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Matos (2009, p.5) considera o emissor no processo de comunicação como “um dos 

protagonistas do ato da comunicação, aquele que, num dado momento, emite uma 

mensagem para um receptor ou destinatário”. 

 

Pfeiffer (2006, p.31) acrescenta que “a comunicação tende a funcionar tanto melhor 

quanto mais clara for sua intenção. Cabe ao emissor transmiti-la de tal forma que 

não surjam duvidas sobre o que ele quis dizer”. 

 

 

2.3.1.2 Receptor  

 

 

“Responsável por tornar claro que a informação foi recebida e completamente 

compreendida” (VARGAS, 2006, p.87). É também conhecido como destinatário e 

definido como aquele a quem se dirige a mensagem que recebe e a decodifica. A 

interpretação da mensagem depende da aptidão do receptor para decodificá-la da 

capacidade de seu repertório (experiências, vocabulários conhecidos etc.) 

 

O receptor ao decodificar a mensagem também tem uma intenção básica. 
Ele deseja selecionar o que é importante para ele. Dessa forma, vai 
direcionando a sua compreensão e avaliação, para depois decidir se aceita 
ou não o conteúdo transmitido e aplicar o que achar válido na mensagem 
(BORDENAVE, 1994, p.20). 
 
 

2.3.1.3 Fonte 

 

 

De acordo com Matos (2009, p. 5) “a fonte, no processo de comunicação, significa a 

nascente de mensagens e iniciadora do ciclo da comunicação”. Sistema (pessoa, 

máquina, organização, instituição) de onde provém a mensagem, no processo 

comunicacional. 

 

 

2.3.1.4 Mensagem 
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É a idéia que o emissor deseja comunicar, o objeto da comunicação. É constituída 

pelo conteúdo das informações transmitidas. 

 

A mensagem significa conteúdo, aquilo que e dito escrito ou transmitido por 
símbolos ou sinais, e seu objetivo é gerar reações e comportamentos. Ela 
pode ser transmitida pela voz, por um texto, por meio de um desenho, por 

gestos movimentos e expressões faciais ou por meios eletrônicos etc. 
(CHAVES et al., 2006, p.19). 
 
 

Na comunicação humana, a mensagem existe em forma física, através da tradução 

de idéias, intenções e objetivos num código. O emissor utiliza uma combinação de 

símbolos e signos para expressar sua intenção comunicativa. 

 

Segundo MATOS (2009, p.5) “quando conversamos, o discurso é a mensagem; 

quando sorrimos, a alteração característica da face é a mensagem; quando somos 

surpreendidos subitamente, o silencio e imobilidade momentânea são a mensagem”  

 

 

2.3.1.5 Canal 

 

 

É o condutor da mensagem, o que permite a circulação da informação enviada pelo 

emissor.  É o meio físico, ou virtual pelo qual a mensagem pode circular. O canal 

deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. 

 

O canal de comunicação é o suporte de difusão da informação, um meio 
intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens e atingir o 
receptor que as recebe e interpreta. Esses canais podem ser formais e 
informais. Canais formais normalmente usam processos estruturados e 
diretivos, e são produzidos de acordo com regras e padrões determinados. 
Memorandos, e-mails, políticas, instruções normativas e relatórios de 
progresso são exemplos de canais formais. Já encontros face a face, 
telefonemas e mensagens orais são canais informais (CHAVES et al., 2006, 
p.19). 
 
 

Cada canal apresenta vantagens e desvantagens em seu uso, dentre os mais 

utilizados podem ser citados os orais, escritos e eletrônicos.  

 

A comunicação oral acontece em todas as ocasiões onde ocorre interação entre 

pessoas, como por exemplo, em reuniões, telefonemas, entrevistas, conferências 
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etc. A comunicação escrita é que aparece em qualquer texto impresso. A 

comunicação por meios eletrônicos permite a transmissão de um grande volume de 

informações de maneira veloz e eficaz. Temos como exemplo a internet, telefonia 

celular, correio eletrônico etc. 

 

 

2.3.1.6 Ruído 

 

 

O processo de comunicação nunca é perfeito. No decorrer de suas etapas sempre 

ocorrem perturbações que o prejudicam. Essas perturbações são denominadas 

ruídos. O ruído é indesejável em qualquer processo de comunicação, pois pode 

provocar perdas ou desvios na mensagem.  

 

Segundo Carvalho (2005, p. 82), o ruído é identificado na comunicação humana 

como: “o conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e distorções que 

prejudicam a compreensão da mensagem em seu fluxo: emissor x receptor e vice-

versa” Isto significa que nem sempre aquilo que o emissor deseja informar é 

precisamente aquilo que o receptor decifra e compreende. 

 

São exemplos de ruídos as distorções em sinais eletrônicos, erros de 
escrita e de interpretação, uma voz baixa ou rouca durante uma conversa, à 
distância e a falta de atenção do receptor, o uso de jargões, siglas e códigos 
não familiares a todos (CHAVES et al., 2006, p.19). 
 
 

2.3.1.7 Código 

 

 

O código é o meio através do qual a mensagem é transmitida: fala, escrita, gesto, 

imagens. É um grupo de símbolos ou sinais capaz de ser estruturado de modo a ter 

significado para alguém. A língua possui um conjunto de elementos - o vocabulário - 

e um conjunto de métodos que permitem combinar esses elementos de forma 

significativa - a sintaxe. Quando codificamos uma mensagem, cabe-nos decidir quais 

os elementos a utilizar e como é possível combiná-los. 
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Segundo Matos (2009, p. 5-6) o código, no processo de comunicação, é o: 
 
 

Conjunto de signos relacionados de tal modo que estejam aptos para a 
formação e transmissão da mensagem. Por exemplo, a escrita é um código 
que permite transformar uma mensagem acústica em mensagem gráfica.  
 

 

2.3.1.8 Codificação 

 

 

Codificação é a tradução da mensagem ou idéias para uma linguagem que seja 

entendida pelas pessoas. 

 

Matos (2009, p. 6), define codificação, no processo de comunicação, como “o ato de 

transformar uma mensagem de acordo com regras predeterminadas, para convertê-

la em linguagem”. O codificador é o responsável por pegar as idéias da fonte e 

colocá-las num código, exprimindo o objetivo da fonte em forma de mensagem.  

 

Na comunicação de pessoa para pessoa, a função codificadora é executada 
pelas habilidades motoras da fonte – seu mecanismo vocal (que produz a 
palavra oral, gritos, notas musicais, etc.) o sistema muscular da mão (que 
produz a palavra escrita, desenho, etc.) os sistemas musculares de outras 
partes do corpo (que produzem os gestos da face e dos braços, a postura 
etc. (BERLO, 2003, p.39). 

 

 

2.3.1.9 Decodificação 

 

 

A decodificação é a interpretação de uma mensagem pelo receptor de acordo com 

um código predeterminado. 

 

Assim como a fonte precisa do codificador para traduzir seus objetivos em 
forma de mensagem, para expressar seus objetivos num código o receptor 
precisa de um decodificador para retraduzir, para decifrar a mensagem e 
pô-la em forma que possa usar (BERLO, 2003, p.40). 
 
 

O decodificador pode ser considerado um conjunto de habilidades sensórias do 

receptor. 
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2.3.1.10 Sentido 

 

 

Pode-se considerar que a principal preocupação da comunicação é o sentido. “Nós 

aprendemos a palavra e adquirimos sentidos para elas pela sua percepção em 

relação com outras palavras, objetos ou percepções – para as quais já tenhamos 

sentidos” (BERLO, 2003, p.184). 

 

‟Sentido‟ é uma resposta mental a um estímulo percebido pelo corpo e que, 
na mente, torna-se informação. Por sua vez, essa informação, aplicada de 
maneira eficaz, transforma-se em conhecimento. Tudo isso acontece por 
meio do processo de comunicação, em que o sentido é formado, 
apresentado e negociado (VILALBA, 2006, p. 6). 

 

 

2.3.1.11 Linguagem  

 

 

A linguagem verbal sempre foi um objeto privilegiado nos estudos da comunicação. 

Segundo Matos (2009, p.6), “a linguagem no processo de comunicação é qualquer 

sistema de signos (não só vocais ou escritos, como também visuais, fisionômicos, 

sonoros, gestuais, etc.) capaz de servir à comunicação entre os indivíduos”. É tudo 

aquilo que serve ao meio de comunicação e, portanto é um tema bastante amplo. 

 

A linguagem é um sistema e compreende elementos e estruturas. Como em 
qualquer sistema, podemos definir as unidades elementares e estruturais 
em muitos níveis, conforme o objetivo. Em qualquer nível, todavia, a 
linguagem abrange um conjunto de símbolos (vocabulário) e métodos 
expressivos de combinar essas unidades (sintaxe) (BERLO, 2003, p.170). 
 

 

2.3.1.12 Feedback 
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O feedback é a reação do receptor ao comportamento do emissor. É através dele 

que são fornecidas as informações ao emissor sobre o impacto da sua ação sobre o 

receptor, contudo, sobre o sucesso na realização do seu objetivo comunicativo. 

 

Em outras palavras, é a informação que o emissor obtém da reação do receptor à 

sua mensagem. 

 

De acordo com Rabaça (1987), o retorno da mensagem ou feedback é originário da 

teoria de sistemas e significa, na tradução literal, retroalimentação, isto é, o 

processar informações e transmiti-las ao sistema para a continuidade do seu 

funcionamento. 

 

O feedback é elemento fundamental para os acertos das falhas e dos possíveis 

erros no processo de comunicação. Sem ele o emissor não sabe se sua mensagem 

foi recebida e compreendida. 

 

O termo feedback refere-se a um processo de comunicação. Trata-se de um 

elemento fundamental da comunicação humana e é de extrema importância para 

trabalhos em equipes. 

 

 

2.3.2 Modelos de Comunicação 

 

 

De forma esquemática podemos dizer que a comunicação funciona da seguinte 

maneira:  

 

1. O emissor possui alguma informação que deseja transmitir 

2. O emissor precisa codificar a informação, ou seja, converter os pensamentos em 

sons, palavras, gestos etc., de modo que a mensagem seja compreensível para 

o receptor. 

3. O emissor tem que transmitir a mensagem de modo que possa ser recebida pelo 

receptor. 
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4. O receptor recebe a mensagem por meio de vários canais. 

5. O receptor tem que decodificar e interpretar a mensagem. 

6. O receptor tem que confirmar o recebimento da mensagem. 

 

O processo acima descrito, na pratica não é tão simples, e dificilmente ocorre da 

forma que aqui foi apresentada. Na execução podem acontecer inúmeras distorções 

que conduzem a mal entendidos ou incompreensões. 

 

Para que a comunicação se torne eficiente, os interlocutores precisam 
dispor de certas habilidades, já que se trata de um processo mecânico. A 
primeira é que o próprio emissor de uma mensagem precisa ter clareza da 
comunicação que irá realizar. O segundo pré-requisito para uma 
comunicação eficaz é que as pessoas envolvidas dêem a devida atenção ao 
processo de comunicação, especialmente na comunicação direta com 
interlocutores (PFEIFFER, 2006, p.31). 
 

O modelo geral e mais simples de comunicação pode ser visto na figura abaixo: 

 

 

 

 
 

 
Figura 1: Modelo do processo de comunicação  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  
 
 

Neste modelo, pode-se ver a representação do processo de codificação da 

mensagem pelo emissor e a decodificação da mesma pelo receptor. 

 

Existem diversos outros modelos de comunicação. Alguns teóricos propõem um 

modelo de cinco ou mais elementos. 

 

O modelo a seguir, por exemplo, representa o mesmo processo, porém de forma 

detalhada, pois representa também o retorno pelo receptor, demonstrando que o 

processo da comunicação ocorre em ambos os sentidos, como o receptor hora 

sendo emissor e um emissor hora sendo um receptor.  

EMISSOR MENSAGEM RECEPTOR 
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Figura 2: Modelo da comunicação com feedback 
Fonte: Matos (2009, p.4) adaptado pela pesquisadora. 

 

Na figura três são identificados ainda outros elementos, como o canal, o significado 

e a compreensão e, portanto pode ser considerado mais completo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Modelo do processo de comunicação com outros elementos 
Fonte: Berlo (2003, p. 34) adaptado pela autora. 

 

 

 

2.4  MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Os meios de comunicação são os instrumentos que nos auxiliam a receber ou enviar 

informações. 

 

Matos (2009, p.5) define meio, no processo de comunicação como: 

 



22 

 

Todo suporte material que veicula uma mensagem de um emissor a um 
receptor, através do espaço e tempo. Meio pelo qual a mensagem, já 
codificada pelo emissor, atinge o receptor que a recebe (em código) e a 
interpreta (decodifica). 

 

A todo instante uma mensagem é codificada, transmitida e recebida, mas poucos 

percebem os diferentes meios de comunicação envolvidos no processo e 

consequentemente não percebem as influencias que podem exercer no 

entendimento da informação. 

 

A expansão dos meios de comunicação de massa, que permitem um 
contato cada vez mais direto e constante com fluxos de informação gerado 
por várias fontes, em benefício de diversos grupos de interesse, causam 
uma série de impactos, dos quais a sociedade e a ciência dificilmente dão 
conta (DOWBOR et al., 2003). 

 

Por conta do avanço tecnológico, cada vez mais os meios de comunicação permitem 

que nos comuniquemos com pessoas em maiores distâncias em um menor espaço 

de tempo.  

 

Apesar de a forma mais primitiva de comunicação ser a fala, que se utiliza do ar 

como meio físico para transmitir o som e a escrita, que utiliza o impresso para ser 

transmitida, o uso moderno do termo meios de comunicação tomou relevância com o 

surgimento da comunicação a longa distância mediante a tecnologia ou a 

telecomunicação (RABOY, 2006). 

 

Os meios de comunicação estão em evolução constante, principalmente 

considerando a tecnologia, que possui menores custos e torna sua utilização, mais 

acessível. 

 

A telegrafia foi o primeiro meio de comunicação verdadeiramente moderno, 
depois rapidamente vieram a telefonia, o radio, a televisão, a transmissão 
por cabo e satélite e, obviamente a internet. Todo esse desenvolvimento 
aconteceu nos últimos 150 anos: a maior parte durante o ultimo século e a 
internet na década passada (RABOY, 2006).  
 
 

Para que a comunicação aconteça, não é preciso necessariamente à utilização de 

qualquer tecnologia, podemos percebê-la em uma simples conversa, ou ao assistir 

uma peça de teatro por exemplo. Porém, no ambiente profissional estamos 
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acostumados a utilizar diversas tecnologias da comunicação. O e-mail, o telefone, a 

intranet, a internet etc.  

 

Apesar de conhecermos e utilizarmos essa tecnologia a tempos, elas sofrem 

atualizações constantes, modernizações que visam sempre torná-las ainda mais 

acessíveis e abrangentes. A tendência é de que qualquer tecnologia de 

comunicação sofra melhorias, enquanto algumas se tornam obsoletas outras 

surgiram.  
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3. PROJETO 

 

 

3.1 CONCEITO DE PROJETO 

 

 

Nos últimos tempos, as empresas passaram a ser reconhecidas por sua 

flexibilidade, capacidade de entender seus clientes e profissionalismo. Com recursos 

e esforços focados nas necessidades organizacionais, equipes flexíveis e 

planejamento baseado em projetos, as empresas passaram a perceber que o uso do 

conceito de gerenciamento de projetos é universal e rompe todos os tipos de 

barreiras, inclusive as culturais. Além disso, o reflexo das mudanças no ambiente 

externo vêm pressionando por produtos de alta qualidade e preços baixos. 

 

De acordo com KEELING (2002, p.3), “a metodologia não é nova. Projetos têm sido 

realizados desde a aurora dos tempos, mas nos últimos anos, a gestão de projetos 

tem evoluído e alcançado novos patamares de sofisticação e popularidade”. 

 

O PMI (2008, p.11) define projeto em poucas palavras: “Um projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” 

 

Kezner (2002), define projeto como um empreendimento com objetivo identificável, 

que consome recursos e opera sobre pressões de prazos, custos e qualidade além 

de ser uma atividade exclusiva de uma empresa. 

 

Um projeto, segundo Maximiano (2002 p. 26) é: “Um empreendimento temporário ou 

uma sequência de atividades com começo, meio e fim programados, que tem por 

objetivo fornecer um produto singular, dentro de restrições orçamentárias”. 

Acrescenta ainda que o desempenho de um projeto é avaliado pela medida em que 

essas três variáveis críticas de desempenho são atendidas. 
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Na concepção de Valeriano (1998, p.19) “o projeto é definido como um conjunto de 

ações executadas de forma coordenada por uma organização transitória, ao qual 

são alocados os insumos necessários, para em um dado prazo, alcançar o objetivo 

determinado”. 

 

Vargas (2006), especifica que as principais características de um projeto são a 

temporalidade e a individualidade, e que a partir dessas pode-se descrever as 

demais que são: Empreendimento não repetitivo – evento que não faz parte da 

rotina da empresa; Sequência clara e lógica de eventos; Possuir início, meio e fim; 

Objetivo claro e definido – todo projeto tem metas e resultados bem estabelecidos a 

serem atingidos em sua finalização; Conduzido por pessoas; utilizando recursos e 

parâmetros predefinidos – Todo projeto necessita ter estabelecidos valores para 

prazo, custos, material e equipamentos envolvidos, bem como a qualidade desejada 

para o projeto. 

 

Para Prado (2000), a denominação de único e não repetitivo significa que os 

produtos ou serviços resultantes do projeto possuem alguma especificidade que o 

diferencia dos demais produtos ou serviços similares. Com relação à duração 

determinada, significa que ele tem dois momentos distintos: inicio e fim, sendo que o 

projeto é considerado finalizado quando os objetivos são alcançados.  

 

De modo geral, os projetos são temporários e atendem as mais diversas áreas, 

podendo ser a reforma de uma casa, o planejamento de um casamento ou até 

mesmo um churrasco. Porém, nem todo empreendimento temporário precisa ser 

caracterizado como projeto. Dependendo da complexidade pode ser tratado como 

encomenda ou ordem de serviço. 

 

Para identificar e administrar uma atividade como projeto, é preciso usar 
critérios. As vezes o critério que permite tomar decisões emerge 
naturalmente. Por exemplo, os departamentos de relações publicas das 
fabricas de veiculo recebem com freqüência pedidos de visitas, feitos por 
estudantes e outros grupos. Essas visitas fazem parte da rotina e são 
tratadas como pequenas encomendas que seguem um roteiro padronizado. 
Um dia, o presidente da republica agenda uma visita. Dada a importância do 
evento e as medidas de segurança requeridas, torna-se necessário 
administrá-lo de maneira especial. A empresa decide usar a abordagem de 
projeto para administrar o evento (MAXIMIANO, 2002 p. 26). 
 



26 

 

3.1.1 Programa 

 

 

Maximiano (2002, p.35), define programa como “um grupo, família ou conjunto de 

projetos administrados de forma coordenada”. Os projetos de um programa podem 

andar em paralelo ou em sequência. Há programas que abrangem além de projetos, 

atividades funcionais. 

 

Vargas (2006, p.9), acrescenta que “o termo programa é utilizado apenas quando 

vários projetos estão reunidos em um conjunto de benefícios ou estratégias comuns, 

podendo ter vida própria isoladamente”. 

 

O objetivo do programa é integrar projetos que possuem missões e objetivos  

comuns. Vargas (2006), faz uma analogia dizendo que um programa seria como um 

conjunto de pessoas que se reúnem com um objetivo comum, porém, com vidas 

independentes. 

 

Certos programas apresentam-se na forma de uma série de projetos; outros 
podem ser projetos modulares autônomos – destinados a obter resultados 
independentes, mas complementar, que é frequentemente integrado ao 
trabalho de outras agencias com interesses na mesma área de operações 
ou campo de atividade (KEELING, 2006, p.7). 

 

A palavra programa também é utilizada como sinônimo de projeto, principalmente 

em projetos de grande porte. Em determinadas situações, o programa pode ser 

considerado como atividade funcional ou sequência finita de atividades. 

 

 

3.1.2 Subprojeto 

 

 

Um subprojeto é uma parte de um projeto de grande porte. De acordo com 

Maximiano (2002, p.36), podem ser considerados subprojetos:  

 

 Uma fase de um projeto como o estudo de viabilidade de um novo 
empreendimento; 
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 Uma parte física de um equipamento, como o projeto de alimentação 
dentro de um projeto de motor; 

 Uma tarefa especifica, como a produção de um lote de testes dentro do 
mesmo projeto do motor, ou a construção de alojamentos para os atletas 
dos jogos olímpicos; 

 Um projeto dentro de um programa, como o desenvolvimento de um 
fornecedor para um contrato ou peça especifica de um equipamento  
 

Os subprojetos são responsáveis por uma pequena parte do projeto total ou por 

fases específicas que podem ser terceirizadas ou desenvolvidas por grupos 

isolados. Não faz sentido que um subprojeto seja tratado isoladamente e, portanto 

não deve ser desvinculado. 

A figura abaixo ilustra as áreas de abrangência de programa, projeto e subprojeto: 

 

 

Figura 4: As áreas de Abrangência de programas, projetos, e subprojetos 
Fonte: Vargas (2006, p.9). 

 

 

3.2  GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

O gerenciamento de projetos permite a integração de todos os fatores e recursos 

envolvidos em um projeto, coordenando-os para que os objetivos pretendidos sejam 

alcançados. 

 

Segundo Vargas (2006, p.7), o gerenciamento de projetos é definido como:  

 

Conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa 
desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e 
capacidades individuais destinado ao controle de eventos não repetitivos, 
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únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade 
predeterminados 
 
 

Cleland e Ireland (2002), acrescentam que a gerência de projetos é uma profissão 

que lança uma ponte entre muitas indústrias e um processo que produz benefícios 

mútuos. Defendem ainda a idéia de que é uma disciplina com vantagens 

significativas sobre os outros processos, inclusive a de poder adaptar-se a muitas 

situações de acordo com as necessidades únicas de diferentes empresas. 

 

Frame (1995), afirma que o gerenciamento de projetos está baseado em muitos dos 

princípios da administração geral, por isso envolve habilidades como negociação, 

solução de problemas, política, comunicação, liderança e estudo da estrutura 

organizacional. 

 

Os projetos variam muito com relação à finalidade, complexidade e quantidade de 

recursos alocados, porém, apesar dessas diferenças os princípios para a gestão são 

sempre os mesmos. 

 

Maximiano (2002), utiliza o conceito de administração de projetos e descreve quais 

os princípios que em sua concepção devem sempre ser utilizados: 

 

 A administração de projetos é uma técnica (ou conjunto de técnicas que se 
aplica a determinadas situações; 

 A aplicação das técnicas da administração de projetos depende tanto da 
natureza intrínseca da situação quanto de sua escolha consciente; 

 A tarefa básica da administração de projetos é assegurar a orientação do 
esforço para um resultado (MAXIMIANO, 2002, p.40). 

 

 

3.2.1 Benefícios da Gestão de Projetos 

 

 

O gerenciamento de projetos possui diversas vantagens sobre as demais formas de 

gestão, pois no decorrer dos anos tem se mostrado eficaz ao conseguir alcançar 

resultados dentro de prazos e orçamentos pré-estabelecidos. 
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Sua principal vantagem é que pode ser aplicado à qualquer tipo de empreendimento, 

independente do valor envolvido ou quantidade de pessoas que nele trabalham. 

 

De acordo com Vargas (2006) os principais benefícios do gerenciamento de projetos 

são: 

 

- Evita surpresas durante a execução do trabalho; 

- Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas; 

- Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas; 

- Adapta os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 

- Disponibiliza os orçamentos antes do inicio dos gastos; 

- Agiliza as decisões; 

- Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas; 

- Otimiza à alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 

- Documenta e facilita as estimativas para futuros projetos. 

 

Em gestão de projetos pode-se dizer que os benefícios estão relacionados 

diretamente às metas. 

 

A quantidade de benefícios obtidos relaciona-se diretamente à eficiência da 
implementação da gerencia de projetos. Os processos bem desenvolvidos 
adaptados à empresa fornecem a maior parte dos benefícios. Esses 
processos também devem ser seguidos bem de perto para garantir que as 
praticas estejam de acordo com os resultados pretendidos (CLELAND e 
IRELAND, 2002, p. 15). 
 
 

A gestão de projetos traz inúmeros benefícios para a organização e para as pessoas 

que trabalham no projeto. Os benefícios são conseqüência de metodologias, 

técnicas e ferramentas aplicadas na gestão. 

 

Segundo Cleland e Ireland (2002, p.18) “Uma organização pode auferir outros 

benefícios a partir do emprego das melhores praticas de gerencia de projetos e 

também pode melhorar de maneira significativa a sua posição relativa na indústria”.  

 

 

3.2.2 Sucesso e fracasso de um projeto 
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De modo geral, todos os gestores almejam que àquilo que esteja sobre sua 

responsabilidade alcance o sucesso. Isso ocorre por vários motivos: 

profissionalismo, reconhecimento, desafio proporcionado, recompensas associadas, 

orgulho pessoal etc. Seja qual for o motivo, a expectativa é sempre que seja 

possível alcançá-lo. 

 

É importante identificar se um projeto será um sucesso ou um fracasso. De qualquer 

forma, isso só poderá ser descoberto através de medidas de avaliação aplicadas 

quando o projeto já estiver terminando. Entretanto, certas medidas podem ser 

tomadas com freqüência para evitar resultados negativos. 

 

“Para determinar o sucesso ou o fracasso é necessário que no decorrer do projeto, 

os padrões de desempenho sejam desenvolvidos e comparados aos resultados que 

estão sendo apresentados” (CLELAND e IRELAND, 2002 p.2). 

 

Do ponto de vista de gestão de projetos, um projeto de sucesso é aquele realizado 

conforme planejado. 

 

O sucesso é colher o que se plantou. Nem mais nem menos. Muitas vezes 
a organização avalia como sucesso o fato de um determinado projeto 
superar o plano, ou seja, consumir menos recursos do que o previsto. Isso é 
um erro de percepção, uma vez que sob a ótica de gerenciamento de 
projetos, houve uma falha de planejamento que permitiu que os recursos 
fossem superestimados e não uma vitória ou economia (VARGAS, 2006, 
p.15). 
 
 

Vargas (2006), aponta alguns fatores que evidenciam o sucesso de uma projeto: 

 

- Ser concluído dentro do prazo e orçamento previstos; 

- Ter utilizado todos os recursos eficientemente e sem desperdícios; 

- Ter atingido qualidade e desempenho desejados; 

- Ter sido concluído com o mínimo possível de alteração no escopo; 

- Ter sido aceito sem restrições pelo contratante ou cliente; 

- Ter sido empreendido sem que ocorressem interrupções ou prejuízo nas atividades 

normais da organização; 
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- Não ter agredido a cultura da organização. 

 

No caso do fracasso, podemos dizer que é a condição inversa do sucesso, ou seja, 

considera-se que o projeto foi um fracasso quando os objetivos esperados não 

foram alcançados.  

 

De qualquer forma, determinados projetos podem ser considerados aceitos mesmo 

quando os custos e/ou prazos não tenham sido cumpridos de acordo com o previsto. 

 

Muitas falhas ocorrem ainda por conta de obstáculos naturais ou externos que no 

caso não podem ser controlados pela organização e muitas vezes somente podem 

ser mitigados ou evitados através de um gerenciamento de riscos eficaz. 

 

Outro tipo de falha frequente é relacionada ao próprio gerenciamento e neste caso 

podem ser perfeitamente evitadas. 

 

Vargas (2006), cita alguns fatores que contribuem para o fracasso de um projeto: 

 

- Mudança de estrutura organizacional na empresa; 

- Riscos elevados no meio ambiente; 

- Mudança na tecnologia disponível; 

- Evolução nos preços e prazos; 

- Cenário político-econômico desfavorável; 

- Metas e objetivos mal estabelecidos, ou não compreendidos pelos escalões 

inferiores; 

- Pouca compreensão da complexidade do projeto; 

- O projeto inclui muitas atividades, porém pouco tempo para realizá-las; 

- As estimativas financeiras são pobres e incompletas; 

- O projeto é baseado em dados insuficientes ou inadequados; 

- O sistema de controle é inadequado; 

- O projeto não teve um gerente de projetos, ou teve vários, criando círculos de 

poder paralelos aos previamente estabelecidos; 

- O projeto foi baseado em experiências empíricas ou feeling  dos envolvidos; 

- O treinamento e capacitação foram inadequados; 
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- Faltou liderança do gerente de projetos; 

- Não foi destinado tempo para as estimativas e o planejamento; 

- Não se conhecia as necessidades de pessoal, equipamentos ou materiais; 

- Fracasso a integração dos elementos -chave do escopo do projeto, ou não se 

conheciam tais elementos; 

- Ninguém verificou se as pessoas envolvidas nas atividades tinham conhecimento 

necessário para executá-las. 

 

Não é tarefa simples distinguir o fracasso, fracasso parcial e sucesso. Muitas vezes 

o que parece fracasso em um determinado ponto do projeto pode ser considerado 

sucesso sob um  outro ponto de vista, o que dificulta a avaliação do projeto como um 

todo. Dessa forma, cabe ao gerente do projeto e a sua equipe controlar as  

possibilidades de insucesso. 

 

 

3.3  ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

A estrutura organizacional guia a hierarquia, mostra as linhas de comando, formas 

de comunicação, indica áreas de cooperação e delegação e relações entre as 

estruturas internas e externas. Em outras palavras, o trabalho que as pessoas 

devem realizar é organizado através de determinação de responsabilidade e 

autoridade e cabe à estrutura organizacional definir a comunicação entre as pessoas 

e grupos, pois é o mecanismo mais comum para a integração. 

 

Dessa forma, ao se trabalhar em projetos, é importante entender que este estará 

sujeito às influencias diversas e que a autonomia do gerente de projetos está 

sempre limitada aos interesses da organização. 

 

De acordo com Vargas (2006, p.11): 

 

As estruturas organizacionais refletem-se diretamente nos projetos por elas 
gerenciados, uma vez que a importância dada ao assunto do projeto, a 
disponibilidade dos envolvidos e o interesse da organização são 
influenciados diretamente pela natureza da estrutura organizacional adotada 
pela empresa. 
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Cabe lembrar que não existe uma formula padrão de estrutura organizacional que 

viabilize um projeto. Cada organização tem suas particularidades e deve entender 

sua cultura, seus processos e criar sua infra-estrutura organizacional própria. 

De qualquer forma, abaixo serão apresentadas algumas formas de estrutura que 

podem ter maior relação com gestão de projetos. As principais diferenças entre elas 

é o grau de centralização de autoridade do nível gerencial. 

 

Embora existam outros tipos de organização destacam-se as: funcionais, matriciais e 

organização por projetos. 

 

Em grandes empresas é comum encontrarmos todas as estruturas ao mesmo 

tempo, nesse caso a estrutura é chamada composta ou mista. 

 

 

3.3.1 Estrutura Funcional  

 

 

Segundo Vargas (2006, p.115), a estrutura funcional “se caracteriza por utilizar a 

mesma linha de controle para projetos e rotina. É marcado pela presença da 

hierarquia funcional na organização.”  

Nesse caso, os projetos são conduzidos por equipes pertencentes a cada 

departamento e suas funções impõem certas limitações. 

 

De acordo com Prado (2002), na organização funcional não existe a figura do 

gerente de projetos, e sim um responsável ou líder do projeto, que por sua vez é o 

gerente funcional da área. 

 

Neste tipo de organização cada funcionário tem o seu superior bem definido, as 

pessoas são especialistas e agrupadas por departamentos tais como: financeiro, 

vendas, marketing, compras etc. 
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A importância dada ao projeto é pequena e normalmente as tarefas desempenhadas 

possuem um vinculo funcional com o envolvido. 

 

As atividades funcionais são realizadas pela estrutura organizacional 
permanente – a estrutura oficial, de departamentos e divisões de 
administração da produção, operações, finanças, recursos humanos e 
vendas. Os chefes desses departamentos e divisões, chamados unidades 
funcionais, chamam-se gerentes funcionais. A estrutura e a denominação 
dessas unidades são especificas de cada organização (MAXIIMIANO, 2002, 
p.130). 

 

Na prática, esse tipo de estrutura tende e ter bons resultados quando os projetos 

são departamentalizados, necessitando de pouca interação entre as áreas. Nesse 

caso, as necessidades do projeto são administradas internamente em cada setor, 

demandando pouco das outras áreas. 

 

Prado (2002), afirma que a autoridade e responsabilidade do gestor e das tarefas 

das pessoas envolvidas são fontes de potenciais conflitos e baixa produtividade. 

 

Em contrapartida Kerzner (2002), defende a idéia de que a maioria dos projetos, 

com esse tipo de gerencia são concluídos dentro do prazo e do custo previstos, uma 

vez que o gerente funcional tem facilidade para a obtenção de mão de obra. 

 

A figura a seguir retrata a estrutura funcional: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Estrutura Funcional   

Fonte: Nunes (2010). 
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3.3.2 Estrutura Matricial 

 

 

Em uma estrutura matricial, ha uma preocupação com divisão de autoridade, 

responsabilidade e prestação de contas entre a equipe do projeto e as unidades 

funcionais da organização. Dessa forma, ela é caracterizada pela descrição 

específica dos papéis individuais e coletivos no gerenciamento de projetos. 

 

Além disso, os stakeholders também são levados em consideração, já que possuem 

interesse no projeto. 

 

Uma estrutura matricial pode ser mais apropriada quando é necessário 
compartilhar os recursos humanos das áreas funcionais entre diferentes 
projetos, quando os recursos são escassos ou quando o porte dos projetos 
não justifica uma organização independente. A estrutura matricial é uma 
solução em que as pessoas da equipe permanecem em seus 
departamentos funcionais, que prestem serviços a diferentes projetos 
(MAXIMIANO, 2002, p.139). 
 
 

As estruturas matriciais representam diferentes combinações das características 

encontradas nas estruturas funcionais. 

 

O PMI (2008), divide a estrutura matricial em fraca, equilibrada e forte. 

 

A estrutura matricial, conforme mostra a figura a seguir, é considerada forte, quando 

o gerente de projetos se dedica integralmente, possui autonomia e se reporta à 

gerentes ou diretores funcionais. Além disso, aloca os recursos necessários e provê 

competências técnicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Estrutura Matricial Forte 
Fonte: Fonte: Nunes (2010) 
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A estrutura matricial é considerada fraca, quando à coordenação do projeto fica á 

cargo de um especialista que não é o gerente do projeto que possui pouca 

autoridade formal e outras atividades sobre sua responsabilidade. 

 

Em geral, são projetos menores sem muita complexidade conforme visto na figura 

abaixo: 

 
Figura 7: Estrutura Matricial Fraca 

Fonte: Nunes (2010). 
 

 

A estrutura matricial é considerada equilibrada quando as responsabilidades entre 

os gerentes funcionais e de projetos são balanceadas. 

 

Nesta estrutura, há a efetivação de um gerente de projeto que não é o gerente 

funcional, e sim um membro da equipe. Este gerente passa a trabalhar no projeto 

em tempo integral, porém a equipe do projeto continua abaixo dos gerentes 

funcionais, trabalhando em tempo parcial no projeto. 

 

A figura seguinte representa esse tipo de estrutura: 
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Figura 8: Estrutura Matricial Equilibrada 

Fonte: Nunes (2010). 

 
 

 

De acordo com Keeling (2006), a estrutura matricial é preferida por muitas grandes 

organizações e sua principal vantagem sobre a matriz funcional é que a 

responsabilidade por todo o trabalho do projeto cabem ao seu gerente, atuando os 

gerentes funcionais como conselheiros que fornecem perícia técnica e em muitos 

casos como fornecedores de pessoal especializado. 

 

 

3.3.3 Organização por projeto 

 

 

Nesse tipo de estrutura, toda a parte funcional da organização é englobada dentro 

de cada projeto. A autoridade nesse caso é totalmente do gerente de projetos, 

incluindo a responsabilidade com atividades de gerente funcional diante dos 

membros do projeto. 

 

Segundo Vargas (2006, p.117) “Os projetos são a razão de ser da empresa. Essas 

organizações normalmente têm departamentos administrativos que se reportam 

diretamente aos gerentes de projeto e tem como objetivo único dar suporte aos 

projetos da empresa”. 

 

De acordo com Kerzner (2002), a maior vantagem da estrutura por projetos é que o 

gerente de projetos mantêm uma autoridade completa sobre o projeto como um 

todo. Além disso, diferentemente do que acontece na estrutura funcional, o gerente 

trabalha exclusivamente com projetos, sem envolver-se com atividades rotineiras, 
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tendo a sua equipe composta por pessoas de áreas funcionais e/ou externas que 

são alocadas em bases integrais.  

 

A figura a seguir ilustra a organização por projetos: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 9: Organização por projeto 
Fonte: Nunes (2010). 

 

 

3.4  CICLO DE VIDA DOS PROJETOS 

 

 

Um ciclo é uma série de fenômenos que se sucedem em uma determinada ordem. 

No contexto de gestão de projetos, é a seqüência de fases que vão do principio ao 

fim de um projeto.  

 

Dada a complexidade de gestão de projetos, no ambiente organizacional, a 

visualização sistêmica, facilita o estudo e aplicação de ferramentas possibilitando um 

melhor acompanhamento. Além disso, o ordenamento das principais fases permite 

uma visão macro do projeto. 

 

De acordo com Keeling (2006, p.13) “a compreensão do ciclo de vida é importante 

para o sucesso na gestão de projetos porque acontecimentos significativos ocorrem 

em progressão lógica, e cada fase deve ser devidamente planejada e administrada”.  
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Prado (2002, p. 29) acrescenta que o entendimento dessas fases permite ao time do 

projeto um melhor controle total de recursos gastos para atingir as metas 

estabelecidas. 

 

Qualquer empreendimento por mais simples que seja, inclusive o fato de escrever 

uma monografia, deve passar por diversas fazes como identificação do tema, 

planejamento etc. 

 

Da mesma forma, o ciclo de vida pode ser dividido em diversas fases onde 

contenham os principais passos do processo.  

 

As fases do ciclo de vida do projeto dependem intimamente da natureza do 
projeto. Um projeto é desenvolvido a partir de uma idéia, progredindo  para 
um plano, que por sua vez é executado e concluído. Cada fase do projeto é 
caracterizada pela entrega, ou finalização de um determinado trabalho 
(VARGAS, 2006, p.33). 

 

Essas fases podem ser definidas da seguinte forma: Iniciação, Planejamento, 

Execução, monitoramento e controle e encerramento: 

 

A iniciação é o ponto de partida do projeto e onde a necessidade é identificada e 

transformada em problema a ser resolvido pelo projeto. É nessa fase que ocorre a 

definição dos objetivos, estratégias, métodos, custos, benefícios estimados e outros 

detalhes. 

 

No planejamento, são feitos todos os detalhamentos do que será realizado pelo 

projeto, incluído cronograma, alocação de recursos, análise de custos etc. Ou seja, 

todos os detalhes devem ser incluídos para que o planejamento possa ser 

executado sem dificuldades e imprevistos. É nessa etapa também, que os planos de 

comunicação, qualidade, riscos, aquisições e recursos humanos são desenvolvidos. 

 

Na fase da execução, os planos são postos em operação, e é onde se materializa 

tudo aquilo que foi devidamente planejado. Caso tenham ocorrido erros nas fases 

anteriores é na execução que eles se evidenciam. Grande parte do orçamento e 

esforço do projeto é utilizado nessa etapa. 
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No monitoramento e controle a atividade é monitorada, controlada e coordenada 

para que o objetivo do projeto seja alcançado. Dessa forma, essa etapa acontece 

paralelamente ao planejamento e execução.  

 

O objetivo principal do controle é fazer comparações entre o status atual do projeto 

com o status previsto pelo planejamento. Caso ocorra a identificação de alguma 

anormalidade ou desvio podem ser propostas ações corretivas e preventivas. 

 

E por fim, no encerramento, ocorre à avaliação da execução através de auditorias 

internas ou externas, os documentos do projeto são encerrados e todas as falhas e 

problemas ocorridos no decorrer do projeto são discutidos e avaliados (lições 

aprendidas). 

 

Conhecer as fases do ciclo de vida proporciona uma série de benefícios para os 

projetos em geral. 

 

VARGAS (2006), aponta algumas dessas vantagens: a correta análise do ciclo de 

vida, o que foi ou não feito pelo projeto; o ciclo de vida avalia como o projeto está 

progredindo até o momento; o ciclo de vida permite que seja indicado qual o ponto 

exato em que o projeto se encontra no momento. 

 

 

3.5  O PMI E O PMBOK  

 

 

O PMI (Project Management Institute) é a principal associação mundial de 

gerenciamento de projetos.  

 

Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos cujo principal objetivo é aprimorar de 

forma continua a gestão de projetos, promovendo a ética e o profissionalismo.  

 

Sua meta principal é avançar na prática, na ciência e na profissão de gerenciamento 

de projetos em todo o mundo, de uma maneira consciente e pró-ativa, para que as 
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organizações em todos os lugares apóiem, valorizem e utilizem o gerenciamento de 

projetos – e então atribuam seus sucessos a ele (PMI, 2011). 

 

No Brasil, a instituição possui sessões regionais denominadas capítulos, e desde 

2009, após um amplo crescimento do numero de membros é considerado o 9° maior 

capítulo do mundo (PMI, 2011).   

 

Nosso pais é o capítulo que mais cresce nos últimos tempos e São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, se destacam dos demais estados conforme visto na figura a 

seguir: 

 
Figura 10: Capítulos Brasileiros 

Fonte: PMI (2011). 

 

 

O PMBOK (The Project Management Body of knowledge) é o principal documento 

do PMI, e tem como objetivo, identificar o subconjunto do conjunto de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como 

boa pratica (PMI, 2008) 
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Cleland e Ireland (2002), afirmam que o PMBOK originou-se de uma base de 

conhecimentos inicial do PMI publicada em 1984, sofreu diversas atualizações e 

tornou-se uma norma conceituada e amplamente reconhecida pelos profissionais da 

área.  

 

Segundo Maximiano (2002, p.43) “O Guia PMBOK analisa os principais conceitos e 

técnicas que podem ser usados na administração de um projeto”. 

 

O guia PMBOK, é estruturado em 12 capítulos e identifica nove áreas de 

concentração dos conhecimentos relevantes em gestão de projetos. Os capítulos 

que analisam essas áreas podem ser vistos na figura a seguir: 

 

 

Figura 11: Estrutura do PMBOK  
Fonte: Maximiano (2002, p. 44).  
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3.6   AS ÁREAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SEUS 

PROCESSOS 

 

 

As áreas do gerenciamento de projetos descrevem o gerenciamento de projetos do 

ponto de vista de seus processos e componentes. Esses processos podem ser 

organizados em grupos interligados onde cada um tem um detalhamento específico 

e uma abrangência própria, porém está integrado com os demais. 

 

 O PMBOK aponta nove áreas de conhecimento inter-relacionadas: Integração, 

escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e 

aquisições.  

 

Nessas nove áreas são abordados inúmeros processos, formando um fluxo 

continuo. 

 

A Integração é a área que engloba os processos que asseguram que todos os 

elementos do projeto sejam coordenados e integrados de modo adequado. “Seu 

objetivo principal é estruturar todo o projeto de modo a garantir que as necessidades 

dos envolvidos sejam atendidas pelo projeto” (VARGAS, 2006, p.53). 

 

De acordo com o PMBOK (2008), o gerenciamento da integração possui 7 principais 

processos que são:  

 

1- Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

2- Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto; 

3- Desenvolver o plano do gerenciamento do projeto; 

4- Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

5- Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

6- Controle integrado de mudanças; 

7- Encerrar o projeto. 

 

O Gerenciamento de escopo é a área que engloba os processos necessários para 

garantir que no projeto esteja especificado todo o trabalho solicitado e somente ele.  
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O Gerenciamento de escopo tem como objetivo principal definir e controlar 
os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o 
produto ou serviço desejado seja obtido através da menor quantidade de 
trabalho possível, sem abandonar nenhuma premissa estabelecida no 
objetivo do projeto (VARGAS, 2006, p.59). 

 

O PMBOK (2008), subdivide o gerenciamento de escopo em 5 principais processos 

que são: 

 

1- Planejamento do escopo; 

2- Definição do escopo; 

3- Criação da EAP; 

4- Verificação do escopo; 

5- Controle do escopo. 

 

A área responsável pelo tempo, contem os processos referente à conclusão do 

projeto no prazo previsto.  

 

Como já se sabe o tempo não espera ninguém, especialmente por aquele 
gerente que constrói cronogramas baseados em datas impossíveis. O 
cronograma do projeto é sempre uma restrição até mesmo quando a data 
de término não é critica. Se um projeto atrasa, na maioria das vezes ele irá 
consumir um capital que ele não tinha previsto, comprometendo também o 
seu custo, podendo até mesmo causar sérias conseqüências 
mercadológicas para o produto ou serviço do projeto (VARGAS, 2006, 
p.66). 

 

O PMBOK (2008), aponta seis processos do gerenciamento de tempo, a saber: 

 

1- Definição da atividade; 

2- Estimativa de recursos da atividade; 

3- Estimativa de duração da atividade; 

4- Desenvolvimento do cronograma; 

5- Controle do cronograma. 

 

O gerenciamento de custos engloba os processos que assegurem que o projeto seja 

concluído conforme o orçamento estabelecido. 

  



45 

 

Segundo Cleland e Ireland (2002), Gerenciar custos em projetos requer uma 

abordagem disciplinada quanto à estimativa, ao orçamento e controle de despesas.  

 

Vargas (2006), acrescenta que o orçamento não pode ser considerado 

simplesmente como uma visão do plano. Ele é um mecanismo poderoso de controle, 

pois serve como parâmetro de comparação. 

 

O PMBOK (2008), define apenas três processos de gerenciamento de custos: 

 

1- Estimativa de custos; 

2- Orçamentação; 

3- Controle de custos 

 

O Gerenciamento da qualidade trata dos processos requeridos para garantir que os 

produtos ou serviços estejam de acordo com o pedido do solicitante garantindo a 

satisfação das necessidades de todos os envolvidos. 

 

O PMBOK (2008), subdivide o gerenciamento da qualidade em três processos: 

 

1- Planejamento da qualidade; 

2- Realizar a garantia da qualidade; 

3- Realizar o controle da qualidade. 

 

Em Gerenciamento dos recursos humanos são utilizados processos para melhor 

administração dos recursos do projeto. 

 

Considerando que as pessoas influenciam no sucesso ou fracasso do projeto e os 

problemas só podem ser resolvidos por pessoas, é uma área que necessita de 

bastante cuidado e dedicação. “O gerenciamento de recursos humanos tem como 

objetivo central fazer o melhor uso dos indivíduos envolvidos no projeto. Como se 

sabe, as pessoas são o elo central dos projetos e seu recurso mais importante” 

(VARGAS, 2006, p.82). 

 



46 

 

O PMBOK (2008) subdivide o gerenciamento de recursos humanos em quatro 

processos: 

 

1- Planejamento de Recursos Humanos; 

2- Contratar ou mobilizar a equipe do projeto; 

3- Desenvolver a equipe do projeto; 

4- Gerenciar a equipe do projeto. 

 

No Gerenciamento das Comunicações, são tratados os processos requeridos para 

garantir que as informações sejam obtidas e disseminadas de maneira adequada. 

 

Conforme já visto no capítulo dois, um efetivo processo de comunicação é 

necessário para que as informações desejadas cheguem as pessoas corretas no 

tempo certo e de uma forma viável 

 

São quatro os processos de gerenciamento de comunicações apontados no PMBOK 

(2008): 

 

1- Planejamento das comunicações; 

2- Distribuição das informações; 

3- Relatório de desempenho; 

4- Gerenciamento das partes interessadas. 

 

Tais processos serão vistos de modo detalhado no próximo capitulo. 

 

O Gerenciamento de riscos é a área responsável pelo planejamento, identificação, 

qualificação, quantificação e monitoramento dos riscos do projeto. 

 

Gerenciamento de riscos possibilita a chance de melhor compreender a 
natureza do projeto, envolvendo os membros do time de modo a identificar 
e responder as potenciais forças e riscos do projeto e responder a eles, 
geralmente associados a tempo, qualidade e custos (VARGAS, 2006, p. 
93). 

 
O PMBOK (2008) subdivide o gerenciamento de riscos em seis processos: 
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1- Planejamento do gerenciamento de riscos; 

2- Identificação de riscos; 

3- Análise qualitativa de riscos; 

4- Análise quantitativa de riscos; 

5- Planejamento de respostas a riscos; 

6- Monitoramento e controle de riscos. 

 

O Gerenciamento de aquisições engloba processos para aquisição e contratação de 

bens ou serviços. Tem como objetivo garantir que o fornecimento de produtos ou 

serviços ocorra da maneira adequada e eficaz. 

 

O Gerenciamento de aquisições possui seis processos de acordo com o PMBOK 

(2008): 

 

1- Planejar compras e aquisições; 

2- Planejar contratações; 

3- Solicitar respostas de fornecedores; 

4- Selecionar fornecedores; 

5- Administrar contratos; 

6- Encerramento de contratos. 

 

A figura a seguir, retrata a distribuição dos processos de gerenciamento de projetos 

entre os cinco grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento) e as nove áreas de conhecimento 

descritas anteriormente. 
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Figura 12: Mapeamento entre processos de gerenciamento de projetos, grupos de processos de 
gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento. 

Fonte: PMBOK (2008, p.43) adaptado pela pesquisadora. 
 
 

3.7  O GERENTE DE PROJETOS E SUAS ATRIBUIÇÕES 
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Uma das ações mais importantes da gestão de projetos é a definição do gerente. 

Selecionar a pessoa certa é primordial para obter êxito nas atividades a serem 

desempenhadas, já que é da responsabilidade do gerente de projetos a 

comunicação e integração da equipe, mobilização dos recursos, administração de 

conflitos, entre outras tarefas de suma importância para o sucesso do projeto. 

 

Segundo Maximiano (2002, p.182) “a responsabilidade do gerente é assegurar a 

realização do projeto dentro dos padrões de desempenho da missão, prazo, e custo, 

o que exige a administração de comunicações, recursos humanos, contratos, 

materiais, e riscos.” Tais responsabilidades podem variar de acordo com a cultura da 

organização, estrutura, interesses do cliente etc. Dependendo da organização o 

gerente pode ter uma carga maior ou menor.  

 

Além das habilidades técnicas necessárias e da competência em gerenciar de modo 

geral, o PMI (2008), aponta três características importantes para uma gestão eficaz: 

 

1. Conhecimento: Refere-se ao que o gerente de projetos sabe sobre 

gerenciamento de projetos; 

2. Desempenho: Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de realizar 

enquanto aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos;. 

3. Pessoal: Refere-se ao comportamento do gerente na execução do projeto ou 

de atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, principais 

características de personalidade e liderança, capacidade de orientar a equipe 

do projeto ao mesmo tempo em que atinge os objetivos e equilibra as 

restrições do mesmo. 

 

Diferentemente do gerente funcional, o gerente de projetos não pode alcançar os 

objetivos sozinho, pois ele depende de sua equipe, clientes e superiores para 

distribuir os esforços e atingir o objetivo do projeto. Dessa forma, alguns indivíduos 

são mais bem sucedidos que outros no que se refere à gestão, pois ha algumas 

competências especificas que contribuem muito para tornar essa tarefa mais 

simples. 
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Segundo Vargas (2006), dentre essas características podem ser destacadas as 

seguintes:  

 

- Habilidade nas comunicações: Habilidade de escutar e persuadir; 

- Habilidades organizacionais: Planejamento, estabelecimento de objetivos e análise; 

- Habilidades no gerenciamento do time: Empatia, motivação, lealdade e ética; 

- Habilidades de liderança: Ser exemplo constante, energia, visão, delegação e 

atuação otimista. 

- Habilidades internas: Flexibilidade, criatividade, paciência e persistência. 

 

No trabalho de projetos, os gerentes e lideres de equipe devem ser 
competentes em todos os aspectos de seu trabalho, atendendo as 
necessidades do projeto e da tarefa em pauta, do(s) indivíduos 
responsáveis por realizá-la e do sucesso da equipe como um todo. Isso 
exige flexibilidade de abordagem e uma variedade de papeis exigindo 
influencia, liderança e controle a partir de qualquer ponto na estrutura da 
equipe na qual esse comportamento se mostre mais eficaz (KEELING, 
2006, p.149). 

 

Maximiano (2002), acrescenta que o principal papel do gerente de projetos é o de 

planejador, e sendo assim, sua tarefa primordial é assegurar a preparação do 

projeto, com garantia de qualidade técnica, recursos aprovados e consenso de todos 

os stakeholders relevantes. Ao começar o projeto o gerente deve ter uma idéia bem 

clara de como vai terminá-lo e o que acontecerá nesse ínterim. 

 

Além de planejador, o gerente de projetos deve atuar como organizador, prevendo e 

mobilizando os meios necessários para a realização do projeto; Deve administrar 

pessoas lidando com as competências e trabalhando na dimensão humana e 

comportamental; Administrar tecnologia, fornecendo conhecimento técnico e 

capacitação da equipe; Deve contribuir para a criação de políticas e procedimentos 

administrativos e burocráticos do projeto etc.  

 

Segundo o PMI (2008), algumas das habilidades interpessoais que os gerentes de 

projetos usam com mais freqüência são discutidas brevemente abaixo: 

 

- Liderança: Os projetos bem sucedidos requerem habilidades sólidas de liderança. 

A liderança é importante em todas as fases do ciclo de vida do projeto; 
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- Influência: Como os gerentes de projetos normalmente têm pouca ou nenhuma 

autoridade direta sobre os membros da equipe em um ambiente matricial, sua 

capacidade para influenciar as partes interessadas oportunamente é essencial para 

o êxito do projeto. As principais habilidades de influencia incluem: capacidade para 

ser persuasivo e articular claramente os pontos e as posições. Considerar diversas 

perspectivas em qualquer situação e coletar informações relevantes e criticas para 

abordar questões importantes e alcançar acordos, mantendo a confiança mutua. 

- Processo decisório eficaz: Envolve capacidade para negociar e influenciar a 

organização e a equipe de gerenciamento de projetos. Algumas diretrizes para esse 

processo incluem: Foco nas metas que devem ser alcançadas, seguir um processo 

para a tomada de decisões, estudar os fatores ambientais, desenvolver  qualidades 

pessoais dos membros da equipe, estimular a criatividade da equipe e gerenciar a 

oportunidade e o risco. 

 

Gerenciar pessoas envolvidas com projetos não é uma tarefa simples e difere 

bastante da situação em que as pessoas executam tarefas rotineiras. Para motivar a 

equipe o gerente de projetos deve saber lidar com os desafios diários e 

principalmente com os conflitos. 

 

Para haverem conflitos, basta haverem pessoas.  Os motivos que o ocasionam são 

inúmeros, mais os principais giram em torno de escassez de recursos, prioridades 

de cronograma, recurso financeiro e conflitos de interesse. 

 

Os conflitos, se não gerenciados de maneira adequada podem prejudicar 

significativamente o projeto. Podem baixar a moral do time e a produtividade, e criar 

tensões. Dessa forma, é importante que o gerente de projetos seja capaz de 

identificar a origem dos conflitos e quando, eles podem ser benéficos ou maléficos 

para o projeto. 

 

Os conflitos também podem ser considerados positivos.  Vargas (2006), aponta os 

seguintes aspectos: força a mudança, aumenta a criatividade na criação de novas 

opções e aumenta a energia e a coesão do grupo. 

 

De acordo com o PMI (2008, p. 200): 
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O gerenciamento de conflitos bem sucedido resulta em maior produtividade 
e em relacionamentos de trabalho positivo. Quando o gerenciamento é 
adequado, as diferenças de opinião podem resultar em aumento da 

criatividade e melhoria no processo decisório. 
 

Cabe ao gerente de projetos lidar com o conflito e administrá-lo, fazendo com que o 

projeto se beneficie dos mesmos ao invés de deixar que este gere perda de 

produtividade ou descontrole para o projeto. 
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4. A COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE PROJETOS 

 

 

Como visto anteriormente, a comunicação está presente no dia a dia de todos. É 

através dela que nos relacionamos, nos fazemos entender, demonstramos 

sentimentos, trocamos experiências e informações etc. Sem a comunicação, 

viveríamos isolados. 

 

Dada a importância ao tema, pode-se afirmar que no ambiente profissional a 

comunicação clara, padronizada e organizada é fundamental para o bom andamento 

dos negócios. 

 

De acordo com Berlo (2003, p.5): 

 

Qualquer pessoa familiarizada com a moderna administração [...] em 
qualquer nível sabe que a maior parte do dia de trabalho se gasta 
“falando”, dando informações aos subordinados, recebendo e 
transmitindo informações da alta direção, reunindo-se com colegas 
para discutir programas, entrevistando empregados para evitar 
queixas e aumentar a eficiência, lendo e escrevendo memorandos, a 
fim de coordenar os vários departamentos numa única unidade de 
trabalho. 
 

Considerando a complexidade de um projeto, torna-se simples identificar possíveis 

falhas na comunicação, pois pode-se notar em geral linhas de autoridade mal 

definidas, conflito de interesse, formas organizacionais  complexas etc., o que faz 

com que as  técnicas de comunicação tornem-se fundamentais. 

 

Segundo CAMPOS (2009), no ambiente coorporativo, a comunicação pode ser 

considerada a responsável pelo sucesso dos projetos e motivação dos que nele 

participam, como também pelas duvidas, atritos e problemas com atividades mal 

delegadas. 

 

“Projetos são realizados por pessoas, que se valem da comunicação para 

compreender como devem realizar tarefas e cumprir os objetivos estabelecidos” 

(CHAVES et al., 2006, p.17). Tratando-se de relacionamento entre pessoas é 

importante lembrar que nem todas elas têm a mesma capacidade de expressar suas 
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idéias ou pontos de vista. Dessa forma, a comunicação utiliza recursos capazes de 

promover a compreensão mutua, elemento essencial na gestão de qualquer projeto. 

 

 

4.1  GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

A comunicação em projetos, além de ser influenciada pelos aspectos gerais 

conforme visto anteriormente, deve se adaptar não somente ao ambiente 

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

cada projeto.  

 

As diferentes características e particularidade devem ser sempre levadas em conta 

no gerenciamento da comunicação. 

 

Chaves et al (2006), traz uma pesquisa que prova que a realização de projetos bem 

sucedidos está diretamente ligada a boa comunicação, dentro da equipe do projeto e 

com as demais partes interessadas.  

 

O gerenciamento das comunicações em projetos, estabelece, realiza 
monitora e controla o fluxo de informações durante todo o ciclo de vida do 
projeto e é vital para o sucesso dos mesmos. Assim, é importante que todas 
as comunicações em projetos sejam realizadas segundo processos 
organizados e disciplinados, capazes de gerar informações corretas e 
completas, colocadas no momento adequado à disposição das pessoas 
certas para que realizem suas tarefas como estabelecidas no plano de 
projeto (CHAVES et al., 2006, p.35-36). 

 

De acordo com o PMI (2008), o gerenciamento das comunicações em projeto 

identifica os processos relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e 

destinação final das informações do projeto, de forma oportuna e apropriada, 

incluindo a identificação e gerenciamento das partes interessadas, planejamento das 

comunicações, distribuição das informações e relato de desempenho. 

 

 

4.1.1 Identificar as partes interessadas 
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Essa etapa consiste em identificar todos os interessados no projeto, de forma direta 

ou indireta.  Podem-se considerar como interessados todas as pessoas que estão 

envolvidas no projeto, e que podem ser afetado por ele, como por exemplo: 

patrocinadores, proprietários, governos, fornecedores, sindicatos, gerentes 

funcionais, funcionários, etc. 

 

CHAVES et  al ( 2006, p.47) acrescenta que o processo é realizado associando-se 

as partes interessadas com diversas perspectivas: 

 

Quem está investido de interesse no projeto – seja em termos de processo 
ou de resultados; quem tem informações ou conhecimento para contribuir; 
quem tem responsabilidade funcional pelo projeto ou pelo seu produto; de 
quem o projeto precisa de decisões criticas; quem tem autoridade para 
aprovar despesas e aquisições ou alocar recursos para o projeto; quem 
precisa ser envolvido sobre uma perspectiva política da organização. 

 

A junção de todas as pessoas pode acarretar uma lista ampla e diversificada, mas o 

mais importante é que ninguém seja esquecido, pois tal lista servirá de base para o 

envio de informações importantes, embora com níveis diferentes de detalhes e 

freqüência de envios.  

 

Falhas nessa etapa podem acarretar grandes problemas ao projeto. De acordo com 

PMI (2008, p. 28): 

 

A não identificação de uma das partes interessadas pode estender o 
cronograma e aumentar substancialmente os custos. Por exemplo, o 
conhecimento tardio de que o departamento jurídico é uma parte 
interessada significa que gere atraso e aumente despesas, devido a 
requisitos legais. 

 

CHAVES et al (2006), apresenta um caso real ocorrido no metrô de Los Angeles, 

onde o multibilionário projeto de implantação de uma rede metroviária de cerca de 

80 milhas em  Los Angeles, planejada para 12 anos de construção, teve toda a sua 

administração exonerada devido a um incidente no inicio da construção, fácil e 

contornável sob o ponto de vista técnico, porém foi divulgado pela imprensa como 

uma catástrofe e que o projeto perdera o controle. Uma atenção prévia com as 

partes interessadas secundárias (publico, políticos e mídia), que poderiam ter sido 
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preparadas para suportar o projeto em circunstâncias de problemas inesperados, 

teria evitado a maior parte das conseqüências sentidas quando o imprevisto ocorreu. 

 

Cabe lembrar, que ao longo do projeto outras partes interessadas podem surgir e 

precisam ser identificadas, o que torna essa fase um ciclo. Além disso, as partes 

interessadas podem ter influencias positivas ou negativas em um projeto.  

 

De acordo com o PMI (2008, p. 28) “Algumas partes interessadas se beneficiam de 

um projeto bem sucedido enquanto outras enxergam resultados negativos oriundos 

do sucesso de um projeto”. Dessa forma, cabe ao gerente de projetos procurar 

sempre maximizar as influencias positivas e mitigar as negativas através de boas 

estratégias de gerenciamento das comunicações. 

 

 

4.1.2 Planejamento das Comunicações 

 

 

A comunicação, não deve ser considerada simplesmente o resultado das ações 

decorrentes do projeto e sim ser planejada. O planejamento das comunicações 

determina as necessidades de informações e comunicações dos stakeholders, ou 

seja, quem precisa de qual informação, quando, como ela será fornecida e por 

quem. O enfoque, entretanto, deve variar de acordo com as necessidades e 

complexidade do projeto. 

 

O PMI (2008, p.204), define planejar as comunicações como “um processo de 

determinação das necessidades de informação das partes interessadas no projeto e 

definição de uma abordagem de comunicação”. Dessa forma, sem um planejamento 

adequado, corre-se o risco de que certas informações deixem de chegar a seu 

destino de forma eficiente no tempo necessário para as pessoas corretas. 

 

O quanto o planejamento é necessário varia de acordo com o projeto. Segundo  

Dinsmore (2005), um gerente de projetos menos articulado pode superar falhas com 

um plano bem esboçado e ensaios de como apresentá-lo. Um gerente mais 

minucioso precisará aprofundar-se em detalhes consideráveis, preparar dados 
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extras e promover conversas preliminares para transmitir a mensagem. Ou seja, o 

planejamento, de qualquer forma melhora a probabilidade de sucesso e pode 

também ajudar a contrabalancear e superar outras deficiências da comunicação. 

 

 

4.1.2.1 Plano de gerenciamento das comunicações 

 

 

O plano de gerenciamento das comunicações faz parte do plano de gerenciamento 

de projetos podendo ser considerado também como um plano auxiliar valioso.  

 

Seu principal objetivo é definir todas as estratégias e a metodologia que serão 

utilizadas para a comunicação e dependendo das necessidades do projeto, pode ser 

formal, informal detalhado ou simples. 

 

Em outras palavras, ele é o responsável por proporcionar a integração de todos os 

envolvidos, independente do nível de atuação, além de estabelecer a periodicidade 

em que os documentos serão enviados e recebidos. 

 

De acordo com PMI (2008), o plano de gerenciamento das comunicações 

normalmente fornece:  

  

- Requisito de comunicação das partes interessadas;  

- Informações a serem comunicadas;  

- Motivo da distribuição de determinada informação;  

- Intervalo de tempo e freqüência para a distribuição das informações necessárias; 

- Responsáveis por comunicar a informação e por autorizar a liberação de 

informações confidenciais;  

- Pessoas que receberão as informações;  

- Métodos ou tecnologias usadas para transmitir as informações;  

- Recursos alocados para a atividade de comunicação;  

- Métodos para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das comunicações com 

o progresso e o desenvolvimento do projeto;  

- Fluxo de informações do projeto; restrições de comunicação etc. 



58 

 

 

Segundo Alves (sd), alguns aspectos devem ser considerados, tais como: Coleta de 

informações, comunicação interna, disseminação dos reportes do projeto 

aceitação de produtos e serviços e documentação e registro do projeto. 

 

CHAVES et al (2006), acrescenta que ainda que os detalhes de comunicação 

possam variar de acordo com a complexidade, tamanho e duração do projeto, 

qualquer plano deve se atentar ao objetivo do projeto, seja formal ou informal, aos 

mecanismos e formatos da comunicação no projeto e o momento e a freqüência das 

atividades formais de comunicação. 

 

 

4.1.3 Distribuição das Informações  

 

 

De acordo com o PMI (2008, p.204) distribuir informações “é o processo de colocar 

as informações necessárias á disposição das partes interessadas no projeto, 

conforme planejado”. Isso significa que o objetivo dessa etapa é captar, organizar e 

disponibilizar as informações para os interessados no projeto, assegurando que a 

equipe do projeto esteja consciente de suas responsabilidades de comunicação com 

os stakeholders internos e externos. 

 

Esse processo, é executado durante todo o ciclo de vida do projeto e devido sua 

importância, para que seja realizado de modo eficaz, conta com diversas técnicas e 

ferramentas. 

 

Dentre os métodos e ferramentas utilizados para a distribuição das informações 

podemos citar: reuniões individuais ou em grupo, troca de e-mails, intranet, 

conferências, relatórios, sites, fax, telefone etc. Cabe ao gerente de projetos decidir 

quais as opções mais adequadas e de que forma serão utilizadas. 

 

Atualmente, existem inúmeras soluções tecnológicas e baratas que auxiliam na 

comunicação. A internet, por exemplo, é considerada fundamental para a 
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comunicação de modo geral, e o surgimento de novas ferramentas disponibilizadas 

aos gerentes de projetos é cada vez mais comum. 

 

Chaves et al (2006, p.66), afirma que o processo de distribuição da informação 

“pode utilizar-se de aplicativos de uso geral tais como MS-Office ou Open Office ou 

de aplicativos especializados para suporte ao gerenciamento de projetos, tanto com 

o emprego de papel ou  mídia eletrônica” 

 

Seja qual for a forma de distribuição de informações utilizadas, ao realizar essa 

etapa de modo adequado as partes interessadas passam a ter ciência do 

andamento do projeto permitindo que o gerente do mesmo receba feedback, 

possibilitando assim a melhora continua do planejamento das comunicações. 

 

A figura a seguir ilustra as entradas, ferramentas e saídas do processo distribuir 

informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Entradas, ferramentas e saídas do processo distribuir informações 
Fonte: Jenny (2011). 

 
 

4.1.4 Relatório de desempenho 

 

 

O relatório de desempenho contém a coleta e a distribuição sobre as informações de 

desempenho do projeto, proporcionando assim aos interessados o parecer de como 

os recursos estão sendo aplicados para atingir o objetivo do projeto.  
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No relatório devem ser incluídas informações sobre escopo, prazo, custos e 

qualidade do projeto. Em determinados projetos, pode ser necessário abordar 

também a área de riscos e aquisições. 

 

De acordo com o PMI (2008, p.204), reportar o desempenho é “o processo de coleta 

e distribuição de informações sobre o desempenho, incluindo relatórios de 

andamento, medições do progresso e previsões”. Esse processo exige a coleta e 

divulgação das informações à todos os interessados sobre o desempenho do 

projeto, pois além de medir o progresso , registra as lições aprendidas e ainda indica 

as  previsões que são fundamentais para a recomendação e implementação de 

ações corretivas se necessário.  

 

Segundo Chaves et al (2006, p.92) “para atingir os objetivos de um projeto real é 

imprescindível que as informações sobre o seu desempenho sejam coletadas e 

disseminada, e que essas informações esclareçam como os recursos do projeto 

estão sendo utilizados”. É importante que no relatório constem também os dados 

sobre a linha de base do projeto permitindo que os interessados saibam o que 

efetivamente foi realizado até o momento. 

   

Chaves et al (2006), acrescenta que, antes de iniciar o processo de criação de um 

relatório é importante listar algumas perguntas cujas respostas irão servir como um 

guia para a sua elaboração,como por exemplo: 

 

- Qual o seu objetivo com o relatório;  

- Que informação é requerida prioritariamente para alcançarmos o objetivo; 

- Quais os tipos de informações necessárias;  

- Qual a freqüência em que os dados precisam ser coletados e o relatório criado; 

- Qual o método que será usado na sua preparação e distribuição;  

- Qual a necessidade de consolidação dos dados; 

- Que feedback formal será utilizado após a avaliação do relatório 

- Como esses relatórios serão integrados com outros elementos de comunicação. 
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Desde que forneçam informações no nível adequado para cada stakeholder os 

relatórios de desempenho pode ser um documento simples que contenha apenas o 

relatório de andamento ou um documento mais elaborado.  

 

Um relatório de andamento simples pode mostrar informações do 
desempenho como o percentual completo, ou painéis de indicadores da 
situação de cada área (ou seja, escopo cronograma, custo e qualidade). Os 
relatórios mais elaborados podem incluir: análise do desempenho anterior; 
situação atual dos riscos e questões; trabalho concluído durante o período; 
trabalho a ser concluído no próximo período; resumo das mudanças 
aprovadas no período; e outras informações relevantes que devem ser 
revistas e analisadas PMI (2008, p.221).  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Para que o relatório seja considerado completo, ele deve indicar também o término 

previsto do projeto, incluindo tempo e custo. 

 

A figura a seguir ilustra as entradas, ferramentas e saídas do processo reportar o 

desempenho: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14: Entradas, ferramentas e saídas do processo reportar o desempenho. 
Fonte: Jenny (2011). 

 

 

Existe uma série de ferramentas e técnicas para o relatório de desempenho e 

independente da escolha, o modo de apresentar as informações deve ser adequado 

ao que foi proposto no projeto.  

 

Atualmente, há inúmeros softwares que auxiliam tanto na apresentação quanto na 

coleta e compilação das informações, porém independente da tecnologia que possa 
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ser utilizada, as reuniões continuam sendo de suma importância para o bom 

andamento do projeto e não devem ser descartadas. O tema será abordado de 

forma mais detalhada posteriormente. 

 

Após análise dos resultados alcançados ou previstos, mudanças poderão ser 

solicitadas. Tais mudanças, porém, serão tratadas conforme estabelecido pelo 

processo de controle de mudanças, porém cabe lembrar que esse processo 

produzirá apenas a solicitação e não a mudanças efetivamente. 

 

 

4.1.5 Gerenciar as partes interessadas 

 

 

Gerenciar as partes interessadas envolve atender às necessidades dos stakeholders 

e, sobretudo administrar e solucionar os problemas que possam surgir no decorrer 

do projeto. 

 

De acordo com o PMI (2008, p.217) “gerenciar as expectativas das partes 

interessadas é o processo de comunicação e interação com as partes interessadas 

para atender as suas necessidades e solucionar as questões à medida que 

ocorrem”. Não basta que o gerente do projeto administre as comunicações de modo 

sistemático, é preciso saber qual a expectativa dos interessados e ter habilidade de 

comunicar alterações de modo coerente e sensato. 

 

O gerenciamento das partes interessadas possibilita que o projeto siga o curso sem 

interrupções desnecessárias e pode inclusive proporcionar maior sinergia entre os 

membros da equipe e evitar conflitos. 

 

O PMI (2008, p.218) acrescenta que:   

 

O gerenciamento das expectativas ajuda a aumentar a probabilidade de 
sucesso do projeto, garantindo que as partes interessadas entendam os 
benefícios e os riscos do projeto. Isso permite que elas apóiem ativamente  
o projeto e ajudem na avaliação de riscos das escolhas do projeto. Com a 
previsão da reação das pessoas ao projeto, é possível adotar ações 
preventivas para obter seu apoio ou minimizar os impactos negativos em 
potencial. 
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As ferramentas e técnicas a serem utilizadas no gerenciamento das partes 

interessadas, são identificadas na fase de planejamento das comunicações, 

conforme mencionado no item 4.1.2.  

 

Embora a tecnologia nos proporcione uma série de opções, a reunião presencial 

continua sendo um processo importante para a tomada de decisões relacionadas ao 

andamento do projeto, além de comunicados importantes e eventuais modificações. 

 

De acordo com Chaves et al (2006), as reuniões em projetos são feitas com o 

objetivo de integrar as pessoas para formar uma equipe de trabalho, definir os 

problemas e identificar os caminhos que levam a sua solução, analisar todas as 

contribuições dadas e avaliar os resultados. 

 

As reuniões em geral, são realizadas do inicio ao fim do projeto. No inicio, por 

exemplo, é feita reunião de partida, também chamada de reunião de kick-off e é  

onde  o projeto é formalmente apresentado. É nesta reunião também que acontece o 

primeiro encontro com a equipe e são discutidos de modo resumido os principais 

assunto relacionados ao planejamento gerencial, questões de contrato e estratégias 

para que de fato o projeto se inicie. 

 

No decorrer do projeto devem acontecer as reuniões de acompanhamento (follow-

up) para que seja feito o acompanhamento do andamento do projeto e verificado o 

status dos principais marcos. 

 

Existem ainda reuniões de registro e acompanhamento de problemas e reuniões 

para registro e acompanhamento de mudanças. Ambas devem ser realizadas de 

acordo com as necessidades e devem ser devidamente documentadas. 

 

Por fim, ocorre a reunião de encerramento do projeto, onde o fim do projeto é 

formalizado e o termo de aceite é assinado. Nessa reunião é importante contar com 

a presença dos principais interessados, como cliente, patrocinador e o gerente do 

projeto. 
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As reuniões de modo geral são de suma importância, porém, cabe lembrar que para 

que o gerente de projetos seja considerado um comunicador bem sucedido não 

basta ministrar reuniões eficazes, além disso, é preciso ser um comunicador efetivo, 

facilitar as comunicações e manter a equipe do projeto o mais próximo possível, 

conforme visto no item 3.7 desta pesquisa. 

 

 

4.2   BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO 

 

 

Conforme já abordado, o processo de comunicação está sempre propenso a falhas 

e em gerenciamento de projetos, melhorar tal processo pode ser decisivo para a 

obtenção do sucesso.  

 

As causas dessas falhas podem ser as barreiras ao fluxo de informações.  Segundo 

Chaves et al ( 2006, pg.23) “Barreiras são elementos que interferem e distorcem o 

processo de comunicação, dificultando ou impedindo o correto entendimento entre 

emissor e receptor”. Essas barreiras podem ter diversas causas, incluindo: 

comportamento, hierarquias sociais, mentalidade e ponto de vista, organização etc. 

 

As barreiras podem surgir quando ha diferenças nas origens sociais e/ou culturais 

impossibilitando que ocorra uma comunicação de igual para igual, quando o assunto 

abordado é muito amplo e complexo e apenas os que possuem maior conhecimento 

compreendem com exatidão e quando há problemas de expressão de idéias ou 

ponto de vista. 

 

Chaves et al, (2006)  classifica  as barreiras à comunicação como: barreiras de 

conhecimento, comportamentais, organizacionais ou técnicas. 

 

As barreiras de conhecimento são relacionadas com o despreparo em comunicar, ou 

seja, a falta de conhecimento em determinado assunto, uso de linguagem técnica 

não familiar a todos, sobrecarga de informações etc.  
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Com relação as comportamentais, o gerente de projetos deve estar preparado para 

tomar decisões e precauções apropriadas para evitar os impactos desta barreira. 

Atitudes como evitar ou explicar os termos que podem causar dúvidas, dar exemplos 

ou detalhes técnicos em situações mais complexas, pedir feedback  para assegurar 

que a mensagem foi compreendida podem ajudar a superar a barreira de 

conhecimento. 

 

As barreiras comportamentais são marcadas pela desconfiança, atitudes hostis, 

preconceito, ansiedade, desinteresse, omissão de informações, não saber ouvir, 

falta de atenção etc. Segundo Chaves et al, (2006, p.24) “ uma das recomendações 

para mitigá-las pode ser o uso mais intenso da comunicação face a face, que possui 

recursos diferentes da comunicação impressa, escrita muito utilizada no 

gerenciamento de projetos”. 

 

As barreiras organizacionais e técnicas estão mais presentes em estruturas 

organizacionais inflexíveis ou muito burocráticas, onde há excesso de regras e 

padrões e os equipamentos de comunicação são inadequados. 

 

Chaves et al, (2006) recomenda algumas ações para superar tais barreiras: 

 

- Definir que tipo de informação deve ser enviada para cada parte interessada; 

- Usar um estilo de redação claro e objetivo em toda comunicação escrita; 

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

contexto; 

- Fazer o uso de técnicas de apresentação, com preparação antecipada, boa 

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

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

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

interessados por outros meios de comunicação, com distorções e até com falsas 

interpretações dos fatos.  

- Levar em conta que aspectos políticos e estruturas de poder podem influir na 

condução de projetos; 

- Deixar claro, pelo emissor, da existência e disponibilidade de um canal aberto para 

esclarecimento e saneamento de duvidas quando as partes interessadas desejarem; 
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- Ter conhecimento e fazer uso apropriado da tecnologia da comunicação a ser 

empregada; 

- Avaliar permanentemente e aperfeiçoar habilidades técnicas e comportamentais ao 

lidar com processo de comunicação; 

- Usar uma estratégia proativa de comunicação. 

 

Com a aplicação de técnicas e atitudes adequadas o impacto e influência das 

barreiras de comunicação tendem a ser menores 

 

  

4.3   COMUNICAÇÃO EFICAZ 

 

 

Como visto no capitulo 2, a comunicação é um processo ligado à troca de 

mensagens e seu sucesso ou fracasso não pode ser atribuído a um fator apenas, 

pois no processo intervêm vários elementos. 

 

Considerando a complexidade do processo de comunicação, sua estrutura e 

principalmente seus desafios, vale a pena ressaltar alguns requisitos que podem 

contribuir para uma comunicação eficaz. 

 

Pfeiffer (2006), acredita que para que a comunicação seja mais eficiente, os 

interlocutores devem ser capazes de: Unir a comunicação com a intenção clara, 

dirigir toda atenção ao interlocutor, duplicar a mensagem transmitida para que seja 

compreendida e confirmar a recepção e compreensão da mensagem. 

 

Uma intenção clara e objetiva faz com que a comunicação tenha mais ênfase e 

convicção, e isso é possível através de expressões claras e linguagem e volumes de 

voz adequados. 

 

A atenção, segundo Pffeiffer (2006, p. 37) significa “dirigir a consciência voluntária 

ou involuntariamente a um fato determinado”. Porém, considerando que os próprios 

pensamentos podem despertar involuntariamente a atenção e desviá-la do foco, 

uma boa comunicação exige atenção completa.  
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Duplicar uma mensagem significa replicar algo de forma idêntica, ou seja o receptor 

não distorce  a mensagem por conta de suas próprias interpretações. E por fim, a 

confirmação é o sinal de que a mensagem foi devidamente recebida e 

compreendida.  

 

De modo geral, pode-se dizer que um modelo eficaz de comunicação, é aquele que 

permite que a mensagem seja compreendida pelo receptor e para que isso 

aconteça, todo o processo de comunicação deve ser cuidadosamente observado. 

 

Analisando de modo um pouco menos didático, o PMI (2008), define uma 

comunicação eficaz, como aquela capaz de criar uma ponte entre as diversas partes 

interessadas, conectando vários ambientes culturais e organizacionais, diferentes 

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

resultados do projeto 

 

Podemos usar como exemplo um projeto multicultural onde em geral o gerente de 

projetos precisa se comunicar com equipes de outros países e para isso pode ser 

necessário codificar a mensagem em outro idioma e enviá-la através de tecnologia. 

O Receptor deverá decodificá-la e fornecer o retorno. Qualquer ruído que ocorra 

nesse ínterim pode comprometer o significado original da mensagem. 

 

Um elemento muito importante também para a comunicação eficaz é o feedback, 

conforme visto no item 2.3.1.12, pois sem ele é difícil saber se a mensagem foi 

recebida, e principalmente  compreendida. 

 

Uma comunicação eficiente tem várias vantagens: é mais criativa 
porque tenta incluir mais idéias e não limitá-las; é também mais 
democrática e participativa ao invés de hierárquica, e finalmente 
contribui para um melhor clima social, porque leva a um grau superior 
de satisfação, por meio de compreensão e empatia. Para garantir 
esse tipo de comunicação necessitamos da retroalimentação que nos 
oferece a informação de que precisamos para saber se o interlocutor 
recebeu e entendeu a mensagem que enviamos. (PFEIFFER, 2006, 
p.39). 

 

Barreiras da comunicação são facilmente encontradas, conforme visto no item 4.2, 

mas para destrui-las  e construir uma comunicação eficaz é preciso estabelecer uma 
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gestão adequada das pessoas através de boas práticas de comunicação conforme 

abordado no decorrer de toda esta pesquisa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Conforme visto no decorrer desta pesquisa, a comunicação, além de essencial para 

vivermos em sociedade é também, de grande importância dentro do contexto 

coorporativo.  

 

A comunicação clara e organizada é fundamental para que haja entendimento entre 

as pessoas, principalmente se considerarmos que passamos grande parte do nosso 

dia falando, redigindo e-mails, passando instruções etc. 

 

Para que a comunicação ocorra, a tecnologia não é elemento fundamental, porém 

atualmente, é quase impossível imaginar vivermos sem as facilidades que ela nos 

proporciona. Dessa forma, são inúmeros os elementos que nos auxiliam no 

processo de receber e enviar informações. 

 

Em gestão de projetos, o gerente se dedica a maior parte do tempo a questões 

relacionadas à comunicação e, portanto, realizá-la de forma assertiva é de grande 

importância para que o objetivo final seja alcançado.  

 

Gerenciar pessoas não é tarefa simples considerando as muitas questões que estão 

em jogo, dessa forma é importante entender também um pouco sobre 

comportamento e como lidar com as barreiras e conflitos que certamente 

apareceram no meio do caminho. 

 

Um bom gestor, além de assegurar a realização do projeto dentro das condições 

estabelecidas, deve ter habilidades de liderança e influencia sobre sua equipe, para 

assim, alcançar acordos e manter a confiança mutua. É importante também se 

beneficiar dos diversos meios de comunicação e saber utilizá-los de maneira 

adequada. 

 

A grande responsabilidade do sucesso do projeto fica a cargo do gerente, porém, 

cabe lembrar que a comunicação se torna eficaz quando ha comprometimento de 

todos os envolvidos e principalmente feedback para que haja certeza de que a 
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mensagem foi entendida. Para isso, é importante conhecer o processo de comunicar 

e todos os elementos envolvidos que influenciam de maneira positiva ou negativa. 

 

O gerenciamento das comunicações está diretamente ligado ao monitoramento e 

controle de fluxo das informações. É responsável por identificar os processos de 

coleta, disseminação, armazenamento e envio das informações. Sendo assim, é 

importante que todas as comunicações sejam realizadas de modo organizado e  

disciplinado, capazes de gerar informações corretas e completas e colocadas à 

disposição no momento adequado.  

 

Esse processo inclui: identificação e gerenciamento das partes interessadas, 

planejamento das comunicações, distribuição das informações e relato de 

desempenho. Cada uma dessas etapas tem uma finalidade específica e importância 

para que o gerenciamento das comunicações seja realizado de maneira eficaz.  

 

A comunicação não deve ser considerada apenas o resultado das ações do projeto, 

é importante que seja planejada. Esse planejamento deve determinar as  

necessidades de informações e comunicação dos interessados, ou seja, quem 

precisa de qual informação, quando, como e por quem ela será enviada. Um dos 

objetivos de planejar é melhorar a probabilidade de sucesso e contrabalancear e 

superar outras deficiências da comunicação. 

 

Embora existam todos os indicativos de como a comunicação deve ser planejada e 

gerenciada de forma eficiente, o processo da comunicação está sempre propenso a 

falhas, e conseguir contorná-las pode ser decisivo para o sucesso do projeto.  

 

As causas dessa falhas podem ser as barreiras ao fluxo de informações e estas 

podem surgir, por exemplo, quando existem diferenças nas origens sociais e/ou 

culturais , quando o assunto é amplo e complexo, quando a problemas de expressão 

de idéias ou pontos de vistas etc. Para poder superá-las a aplicação de técnicas e 

atitudes  adequadas, o impacto e influencias tendem a ser menores.  

 

Se levarmos em conta a complexidade do processo de comunicação como um todo, 

sua estrutura e desafios, faz se necessário ressaltar que uma intenção clara e 
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objetiva faz com que a comunicação tenha mais ênfase e convicção e isso é 

possível através do uso de todas as técnicas vistas no decorrer dessa pesquisa. 

 

O gerenciamento das comunicações tem se tornado foco de muitos estudos e 

inclusive é visto como elemento de sucesso ou fracasso de um projeto.  

 

Considerando que através da comunicação é feito o planejamento e elaborado 

orçamento, cronograma e planos auxiliares impactando assim em prazo, custo e 

qualidade é de suma importância que a comunicação seja efetuada da melhor 

maneira possível. 

 

O tema é bastante amplo e muitas questões relacionadas podem ser abordadas.  A 

partir desta pesquisa sugerem-se alguns tópicos que poderão ser explorado em 

outros estudos: 

 

- A comunicação em projetos sobre a ótica da gestão do conhecimento; 

- Comunicação eficaz através de comportamentos adequados; 

- Comunicação em projetos sobre o enfoque da comunicação organizacional; 

- Comunicação como elemento de motivação 
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