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Resumo 

Este trabalho apresenta uma proposta de como aplicar as melhores práticas 

sugeridas pelo PMBoK e outros modelos do mercado em projetos de TI de forma 

a maximizar a comunicação entre os stakeholders e minimizar os riscos de 

impactos negativos na execução desses tipos de projetos. 
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Abstract 

This paper presents a proposal on how to use the best practices 

described in PMBoK and other market models on IT projects in a way to maximize 

communication among stakeholders and to minimize risks of negative impacts on 

the execution of such projects. 

 

Keywords :  Projects. Project Management. Communication on Projects. Project 
Management Body of Knowledge. SCRUM. 
 



VI 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................1 

1.1 TEMA ............................................................................................................ 1 
1.2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................ 1 
1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO OU JUSTIFICATIVA ..................................................... 2 
1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA .......................................................................... 2 
1.5 OBJETIVOS .................................................................................................... 3 
1.5.1 Objetivo Geral .......................................................................................... 3 
1.5.2 Objetivos Específicos............................................................................... 3 

2 REFERENCIAL TEÓRICO................................ ...............................................5 

2.1 CONCEITOS GERAIS ....................................................................................... 5 
2.2 PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)................................ 5 
2.3 SCRUM.......................................................................................................... 7 

3 METODOLOGIA ........................................ ....................................................13 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA ....................................................................... 13 
3.2 HIPÓTESES OU SUPOSIÇÕES......................................................................... 13 
3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS ..................................................................... 13 
3.3.1 Caracterização da amostra .................................................................... 13 
3.3.2 Material utilizado .................................................................................... 14 
3.3.3 Procedimentos de coleta de dados........................................................ 17 
3.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ............................................................................. 17 
3.5 RESULTADOS OBTIDOS ................................................................................. 17 

4 PROPOSTA ...................................................................................................24 

4.1 PRINCIPAIS PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO EM PROJETOS DE TI DA CD........... 24 
4.1.1 Quanto à aderência a padrões............................................................... 24 
4.1.2 Quanto ao planejamento da comunicação............................................. 24 
4.1.3 Quanto ao canal e à ferramenta de suporte........................................... 24 
4.1.4 Quanto à abrangência dos stakeholders e tempestividade de sua 
identificação ......................................................................................................... 25 
4.2 SOLUÇÃO PROPOSTA ................................................................................... 26 
4.2.1 Maximizar a Divulgação dos Projetos na Iniciação ................................ 26 
4.2.2 Facilitar o registro e pesquisa de informações e decisões sobre um 
projeto 27 
4.2.3 Melhorar o Planejamento das Comunicações........................................ 28 

5 CONCLUSÃO .......................................... ......................................................29 

6 BIBLIOGRAFIA....................................... .......................................................30 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações que possuem um planejamento estratégico com seus 

objetivos definidos possuem um conjunto de ações a serem implementadas para 

oferecer serviços aos seus clientes com um alto grau de qualidade e com redução 

de custos. Essas ações são convertidas em projetos que precisam ser 

devidamente gerenciados por meio de metodologias de gerenciamento de 

projetos. 

Dentre as atividades da elaboração de um projeto, a comunicação é 

um fator muito importante e que contribui para que o andamento do projeto esteja 

de acordo com o planejado e os resultados esperados sejam alcançados. 

 

1.1 Tema 

O sucesso de um projeto de desenvolvimento de software também 

possui como prerrogativa a comunicação bem definida, estabelecida e que seja 

de fato cumprida e observada durante todo o processo. 

Um projeto de desenvolvimento de software não consiste apenas do 

processo em si, mas envolve outras áreas da TI que fornecerão serviços para a 

implantação do software, seja de infraestrutura, publicidade ou outros que não 

estão diretamente relacionados com a análise, projeto, construção, e testes do 

software.  

O processo de desenvolvimento de software possui o foco na obtenção 

do código final da aplicação com o mínimo de erros e com o máximo de fidelidade 

aos requisitos estabelecidos ou esperados pelos clientes. Em vista disso, mas 

contrariando o bom senso, a comunicação fica sujeita a ser tratada como uma 

atividade de segundo nível sem a devida importância. 

 

1.2 Revisão de Literatura 

Segundo Vargas (2002), dentre as diversas falhas gerenciais que 

levam ao fracasso de um projeto encontra-se a comunicação falha. 

Além de ser um fator que interfere na equação para o sucesso de um 

projeto, a comunicação possui características vinculadas ao modelo mental de 

cada indivíduo que interferem na qualidade da comunicação gerando barreiras de 
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comunicações (Dinsmore, 1999). 

Devido à importância da comunicação, as principais iniciativas na área 

de gerenciamento de projetos, PMBOK (PMI, 2000) e SCRUM (SCHWABER, 

2004), estabelecem de forma explícita, ou permeando suas atividades, critérios 

para a efetivação da comunicação dentro de um projeto. 

 

1.3 Relevância do Estudo ou Justificativa 

Um problema recorrente em projetos de TI é o não envolvimento ou 

comunicação inadequada de todas as áreas que necessariamente deveriam fazer 

parte do projeto. 

Por exemplo, um problema que ocorre praticamente em todos os 

projetos desenvolvidos pelo Centro de Informática (CENIN) da Câmara dos 

Deputados é o não envolvimento de setores de infraestrutura do CENIN que terão 

suas atividades afetadas no futuro e que poderiam também colaborar na definição 

da solução adotada. 

A falta de execução padronizada das atividades de gerenciamento de 

projetos leva à comunicação ineficiente. Isso acarreta problemas principalmente 

no momento da sua implantação, levando a atrasos na entrega da solução ao 

cliente. 

Em qualquer organização isso gera impactos negativos na imagem da 

área de TI e prejudica diretamente os projetos considerados estratégicos e por 

conseqüência a obtenção dos objetivos estratégicos da organização. 

Levando em consideração tanto esses problemas quanto a relevância 

da comunicação nos modelos citados anteriormente, considera-se importante o 

estudo da forma como se dá a comunicação em projetos de TI, visando 

potencializar a obtenção de sucesso. 

 

1.4 Formulação do Problema 

A definição de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas por si 

só não garante o sucesso dos projetos de TI que visem entregar uma solução de 

TI para um cliente interno da organização. 

Os elementos associados à comunicação em um projeto podem ou não 

estar previamente definidos na própria metodologia de desenvolvimento de 
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software, mas a forma como isso é feito ainda não é um padrão dentro da área de 

TI. 

Além disso, ao ser definida uma metodologia para o desenvolvimento 

de software e essa não é adotada por toda a área de TI, é necessário identificar 

os riscos para o sucesso dos projetos associados à comunicação entre as 

equipes de desenvolvimento. 

Outro aspecto importante é a comunicação entre as equipes de 

desenvolvimento e as equipes responsáveis pela infraestrutura, e também a 

comunicação com os usuários (clientes do TI). 

Portanto, é necessário definir formas de interação mais efetivas que 

permitam acompanhar os projetos em andamento dentro da TI e concentrar 

esforços na execução dos projetos estratégicos visando à obtenção de seus 

objetivos de negócio da organização. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta para maximizar a 

comunicação entre as áreas da TI, visando reduzir os problemas advindos da 

ausência de comunicação e/ou da comunicação ineficiente, e estabelecer uma 

comunicação ampla e efetiva nos projetos desenvolvidos. 

Uma pesquisa sobre os problemas de comunicação foi realizada no 

Centro de Informática (CENIN) da Câmara dos Deputados, visando embasar a 

proposta e possibilitar sua generalização para outras organizações. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Pesquisar as bibliografias relativas ao gerenciamento de projetos de 

TI; 

• Pesquisar as bibliografias relativas aos processos de 

desenvolvimento de software ágeis; 

• Realizar um diagnóstico no Centro de Informática (CENIN) da 

Câmara dos Deputados 
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• Analisar as fases do Modelo de Gerenciamento de Projetos adotado 

na Câmara dos Deputados; 

• Propor formas de aumentar o grau de comunicação e colaboração 

dentro de projetos de desenvolvimento de software. 
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2 Referencial Teórico 

 
2.1 Conceitos Gerais 

Um projeto possui algumas características importantes: 

• são únicos 

• são temporários, possuindo início e fim definidos 

• estarão finalizados quando suas metas forem alcançadas ou se 

forem considerados não mais viáveis 

• são bem-sucedidos se atenderem ou superarem as expectativas das 

partes interessadas 

A área de Gerenciamento de Projetos possui diversos métodos 

compostos por metodologias, ferramentas e procedimentos, e os Gerentes de 

Projetos são as pessoas responsáveis pela administração dos processos 

envolvidos e pela aplicação dessas ferramentas e procedimentos necessários à 

execução do projeto. 

 

2.2 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

O PMBOK - Project Management Body of Knowledge (PMI, 2000) 

definido e mantido pelo Project Management Institute (PMI) é um conjunto de 

conhecimentos na área de gerência de projetos e contém a descrição de um 

conjunto de processos a serem utilizados pelas pessoas envolvidas em projetos. 

O PMBOK é amplamente usado pelas organizações e se tornou um verdadeiro 

padrão da área. 

Os processos definidos no PMBOK estão agrupados conforme seu 

inter-relacionamento por meio de suas entradas e saídas e são os seguintes: 

• Processos de Iniciação: confirmam que um projeto, ou a etapa 

seguinte de um projeto, deve iniciar. 

• Processos de Planejamento: formulam as metas e objetivos do 

projeto, definem os planos que serão usados para cumprir os 

propósitos do projeto, e revisam iterativamente o planejado 

• Processos de Execução: são responsáveis pela concretização dos 

planos do projeto 
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• Processos de Monitoramento e Controle: realizam as avaliações de 

desempenho com o objetivo de verificar se o projeto está sendo 

executado como planejado. 

• Processos de Encerramento: coletam as informações sobre o projeto 

para referência futura. 

É importante ressaltar que essa divisão não corresponde às fases ou 

ciclos de vida de um projeto. Por exemplo, em um projeto grande os processos 

dos cinco grupos acima podem ocorrer em cada uma de suas fases. 

Além do agrupamento descrito acima, onde os processos são 

agrupados pela sua proximidade de execução, fornecendo entradas e saídas uns 

aos outros, o PMBOK agrupa esses processos em nove categorias chamadas 

Áreas de Conhecimento. Essa divisão reúne os processos que possuem 

características comuns independente se um pertence aos Processos de 

Execução e outro aos Processos de Monitoramento e Controle, por exemplo. 

As nove Áreas de Conhecimento são as seguintes: 

• Gerenciamento de Integração do Projeto 

• Gerenciamento do Escopo do Projeto 

• Gerenciamento de Tempo do Projeto 

• Gerenciamento de Custos do Projeto 

• Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

• Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto 

• Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

• Gerenciamento de Riscos do Projeto 

• Gerenciamento de Aquisições do Projeto 

Dentre essas nove Áreas de Conhecimento, o presente artigo está 

diretamente relacionado ao Gerenciamento das Comunicações do Projeto. Os 

processos dessa Área de Conhecimento visam garantir que todas as informações 

do projeto sejam coletadas, enviadas aos seus destinatários legais, 

compartilhadas, documentadas, arquivadas e descartadas quando apropriado. 

Outro aspecto importante, que é o foco deste artigo, é assegurar a 

distribuição e compartilhamento das informações com as partes interessadas, 

gerência e integrantes do projeto nos momentos adequados, segundo o PMBOK. 

A tabela 1 lista os processos que segundo o PMBOK compõem a Área 
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de Conhecimento Gerenciamento das Comunicações do Projeto e indica de qual 

grupo de processos eles fazem parte. 

 

Tabela 1 – Processos de Gerenciamento das Comunicaç ões 

Nome do Processo Grupo de Processos 
Identificar as partes interessadas Iniciação 
Planejar as Comunicações Planejamento 
Distribuir as Informações Execução 
Gerenciar as Expectativas das partes 
interessadas 

Execução 

Reportar o Desempenho Monitoramento e Controle 
 
  

2.3 Scrum 

O Scrum (SCHWABER, 2004) é um framework de gerenciamento de 

projetos adotado para equipes de projeto pequenas onde há mudança freqüentes 

e os ciclos de desenvolvimento são curtos. Ela pertence ao grupo de 

metodologias ágeis utilizadas para desenvolvimento de software, especificamente 

para o gerenciamento desse tipo de projetos. 

O Scrum é baseado na teoria de controle de processos empíricos onde 

se pode empregar diversos processos e técnicas. Ele emprega uma abordagem 

iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar riscos. Logo, o 

Scrum não é um processo ou uma técnica para o desenvolvimento de produtos, 

mas um framework dentro do qual produtos complexos podem ser desenvolvidos. 

Três pilares sustentam a teoria na qual se baseia o Scrum: 

• Transparência: garante que aspectos do processo que afetam o 

resultado devem ser visíveis para aqueles que gerenciam os 

resultados. 

• Inspeção: garante que os diversos aspectos do processo são 

inspecionados com uma freqüência suficiente para que variações 

inaceitáveis no processo possam ser detectadas. 

• Adaptação: visa realizar os ajustes necessários no processo, ou no 

material sendo processado, o mais rápido possível para minimizar 

desvios posteriores, quando uma inspeção determinar que um ou 

mais aspectos do processo estão fora dos limites aceitáveis e que o 

produto resultante será inaceitável. 
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O framework Scrum consiste em: 

• Times Scrum: agrupamentos de pessoas que visam otimizar 

flexibilidade e produtividade. Os papéis que essas pessoas podem 

possuir são: 1) o ScrumMaster, que é responsável por garantir que o 

processo seja entendido e seguido; 2) o Product Owner, que é 

responsável por maximizar o valor do trabalho que o Time Scrum 

faz; e 3) o Time, que executa o trabalho propriamente dito. 

• Eventos com Duração Fixa (Time-Boxes): os eventos possuem 

duração fixa (time-boxes) para criar regularidade. Dentre os eventos 

desse tipo encontram-se: a Reunião de Planejamento da Versão 

para Entrega, a Sprint, a Reunião Diária, a Revisão da Sprint e a 

Retrospectiva da Sprint. Uma Sprint  é uma iteração de um mês ou 

menos, conforme o esforço de desenvolvimento. Todas as Sprints 

têm como resultado um incremento do produto final. Cada Sprint se 

inicia imediatamente após a anterior. 

• Artefatos: o Scrum utiliza quatro artefatos principais. O Backlog do 

Produto  é uma lista priorizada de tudo que pode ser necessário no 

produto. O Backlog da Sprint  é uma lista de tarefas para 

transformar o Backlog do Produto, por uma Sprint, em um 

incremento do produto potencialmente entregável. Um burndown é 

uma medida do backlog restante pelo tempo. Um Burndown de 

Versão para Entrega  mede o Backlog do Produto restante ao longo 

do tempo de um plano de entrega. Um Burndown de Sprint  mede 

os itens do Backlog da Sprint restantes ao longo do tempo de uma 

Sprint. 

• Regras: fazem o elo entre os eventos com duração fixa (time-boxes), 

os papéis e os artefatos do Scrum. Por exemplo, uma regra do 

Scrum diz que somente membros do Time – as pessoas 

comprometidas em transformar o Backlog do Produto em um 

incremento – podem falar durante uma Reunião Diária. 

Dentre os elementos acima que compõem o Scrum, os Time-Boxes são 

os que estão relacionados com o objetivo desse trabalho por consistirem em 

eventos onde a comunicação entre os participantes do Time Scrum ocorre com 

regularidade. A seguir são detalhados os tipos de Time-Boxes. 
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Reunião de Planejamento da Versão para Entrega 

O propósito do planejamento da versão para entrega é o de 

estabelecer um plano e metas que o Time Scrum e o resto da organização 

possam entender e comunicar. 

O plano da versão para entrega estabelece a meta da versão, as 

maiores prioridades do Backlog do Produto, os principais riscos e as 

características gerais e funcionalidades que estarão contidas na versão. Ele 

estabelece também uma data de entrega e custo prováveis que devem continuar 

se nada mudar. 

A organização pode então inspecionar o progresso e fazer mudanças 

nesse plano da versão para entrega a cada Sprint. Ao se utilizar Scrum, os 

produtos são construídos iterativamente, de modo que cada Sprint cria um 

incremento do produto, iniciando pelo de maior valor e maior risco. 

Mais e mais Sprints vão adicionando incrementos ao produto. Cada 

incremento é um pedaço potencialmente entregável do produto completo. Quando 

já tiverem sido criados incrementos suficientes para que o produto tenha valor e 

uso para seus investidores, o produto é entregue. 

 

Sprint 

Conforme explicado, após ter sido elaborado o Planejamento da 

Versão para Entrega, a cada Sprint são adicionados incrementos ao produto e o 

planejamento é inspecionado. Portanto, a Sprint é uma iteração e possui duração 

fixa. 

Durante a Sprint, o ScrumMaster garante que não será feita nenhuma 

mudança que possa afetar a Meta da Sprint. O ScrumMaster é responsável por 

garantir que o Time Scrum esteja aderindo aos valores do Scrum, às práticas e às 

regras. No entanto, o ScrumMaster não gerencia o Time Scrum; o Time Scrum é 

auto-organizável. 

Tanto a composição do time quanto as metas de qualidade devem 

permanecer constantes durante uma Sprint. E as Sprints ocorrem uma após a 

outra, sem intervalos entre elas. 

As Sprints consistem em: 

• Reunião de Planejamento da Sprint, 
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• o trabalho de desenvolvimento em si, 

• Revisão da Sprint, e 

• Retrospectiva da Sprint. 

 

Reunião de Planejamento da Sprint 

A Reunião de Planejamento da Sprint é quando a iteração é planejada. 

É fixada em oito horas de duração para uma Sprint de um mês. Para 

Sprints mais curtas, aloca-se para essa reunião aproximadamente 5% do tamanho 

total da Sprint, e ela consiste de duas partes. 

A primeira parte é um evento com duração fixa de quatro horas onde é 

decidido o que será feito na Sprint. 

A segunda parte é um outro evento com duração fixa de quatro horas 

onde o Time entende como desenvolverá a funcionalidade na forma de um 

incremento do produto durante a Sprint. 

Na primeira parte, o Time Scrum trata da questão do “o quê?”. Aqui, o 

Product Owner apresenta ao Time o que é mais prioritário no Backlog do Produto. 

Eles trabalham em conjunto para definir qual funcionalidade deverá ser 

desenvolvida durante a próxima Sprint. 

O Time Scrum é um conjunto de desenvolvedores que transformam o 

Backlog do Produto em incrementos de funcionalidades potencialmente 

entregáveis em cada Sprint. 

Já o Product Owner é a única pessoa responsável pelo gerenciamento 

do Backlog do Produto e por garantir o valor do trabalho realizado pelo Time. 

Essa pessoa mantém o Backlog do Produto e garante que ele está 

visível para todos. Todos sabem quais itens têm a maior prioridade, de forma que 

todos sabem em que se irá trabalhar. 

O Product Owner é uma pessoa, e não um comitê. Podem existir 

comitês que aconselhem ou influenciem essa pessoa, mas quem quiser mudar a 

prioridade de um item, terá que convencer o Product Owner. 

Cabe somente ao Time a decisão de quanto do Backlog ele deve 

selecionar. Somente o Time pode avaliar o que ele é capaz de realizar na próxima 

Sprint. 

Uma vez selecionado o Backlog do Produto, a Meta da Sprint é 

delineada. A Meta da Sprint é um objetivo que será atingido através da 
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implementação do Backlog do Produto. Ela é uma descrição que fornece 

orientação ao Time sobre a razão pela qual ele está desenvolvendo o incremento. 

Logo, a Meta da Sprint é um subconjunto da Meta da Versão para 

Entrega. 

Na segunda parte da Reunião de Planejamento da Sprint, o Time trata 

a questão do “como?”. Durante as quatro horas seguintes da Reunião de 

Planejamento da Sprint, o Time define como transformará o Backlog do Produto 

selecionado durante a Reunião de Planejamento (o quê) em um incremento 

pronto. 

As tarefas definidas na lista elaborada durante a segunda parte da 

Reunião de Planejamento da Sprint são pedaços detalhados do trabalho 

necessário para converter o Backlog do Produto em software funcional. Essa lista 

de tarefas é chamada de Backlog da Sprint. 

O Product Owner está presente durante a segunda parte da Reunião 

de Planejamento da Sprint para esclarecer o Backlog do Produto e para ajudar a 

efetuar trocas. Se o Time concluir que ele tem trabalho demais ou de menos, ele 

pode renegociar o Backlog do Produto escolhido com o Product Owner. 

 

Revisão da Sprint 

Após o desenvolvimento em si da Sprint é feita uma reunião de 

Revisão da Sprint. Para Sprints de um mês, essa é uma reunião com duração fixa 

em quatro horas. Para Sprints de durações mais curtas, essa reunião não deve 

tomar mais do que 5% do total da Sprint. 

Durante a Revisão da Sprint, o Time Scrum e as partes interessadas 

colaboram sobre o que foi feito. A partir disso e das mudanças no Backlog do 

Produto feitas durante a Sprint, eles definem quais são as próximas tarefas que 

podem ser feitas. 

Essa é uma reunião informal, com a apresentação da funcionalidade, 

que tem a intenção de promover a definição sobre o que fazer em seguida. 

 

Retrospectiva da Sprint 

Após a Revisão da Sprint e antes da próxima reunião de Planejamento 

da Sprint, o Time Scrum tem uma reunião de Retrospectiva da Sprint. 

Nessa reunião, com duração fixa em três horas, o ScrumMaster 
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encoraja o Time a revisar, dentro do modelo de trabalho e das práticas do 

processo do Scrum, seu processo de desenvolvimento, de forma a torná-lo mais 

eficaz e gratificante para a próxima Sprint. 

 

Reunião Diária 

Cada time se reune diariamente para uma reunião de 15 minutos 

chamada Reunião Diária. Essa reunião deve sempre ser feita no mesmo horário e 

no mesmo local durante as Sprints. 

Durante a reunião, cada membro do time explica: 

• O que ele realizou desde a última reunião diária; 

• O que ele vai fazer antes da próxima reunião diária; e 

• Quais obstáculos estão em seu caminho. 

As Reuniões Diárias melhoram a comunicação, eliminam outras 

reuniões, identificam e removem impedimentos para o desenvolvimento, 

ressaltam e promovem a tomada rápida de decisões e melhoram o nível de 

conhecimento de todos acerca do projeto. 

O ScrumMaster tem o papel de garantir que o Time realize essa 

reunião, mas é o Time que fica responsável pela condução da Reunião Diária. 

A Reunião Diária não é uma reunião de status. Ela serve apenas às 

pessoas que estão transformando os itens do Backlog do Produto em um 

incremento (o Time), e para mais ninguém, já que foi o Time que se comprometeu 

com uma Meta da Sprint, e a esses itens do Backlog do Produto. 

A Reunião Diária é uma inspeção do progresso na direção da Meta da 

Sprint (as três perguntas). 

Geralmente acontecem reuniões subsequentes para realizar 

adaptações ao trabalho que está por vir na Sprint. A intenção é otimizar a 

probabilidade de que o Time alcance sua Meta. 

Essa é uma reunião fundamental de inspeção e adaptação no processo 

empírico do Scrum. 

 

Observa-se que no Scrum fica a cargo do papel de ScrumMaster 

promover uma ampla comunicação entre os stakeholders envolvidos no 

desenvolvimento do projeto. 
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3 Metodologia 

3.1 Classificação da pesquisa 

Este artigo pretende apresentar uma proposta para definição e 

execução de Planos de Comunicação em projetos de TI usando como ponto de 

partida uma pesquisa sobre os problemas de comunicação existentes nos 

projetos de TI executados pelo Centro de Informática (CENIN) da Câmara dos 

Deputados. 

Foi aplicado um questionário tanto aos gestores quanto aos demais 

colaboradores das áreas de TI envolvidas em projetos, visando identificar 

fraquezas e ameaças relacionadas à comunicação em projetos de TI. 

Dessa forma pode-se classificar ao mesmo tempo essa pesquisa como 

uma Pesquisa de campo. 

 

3.2 Hipóteses ou Suposições 

A proposta que se pretende obter com essa pesquisa visa aperfeiçoar 

a comunicação em projetos de TI. 

A hipótese central dessa pesquisa é estabelecer se a comunicação não 

padronizada e sem o estabelecimento de canais adequados e sem a 

tempestividade e divulgação corretos interfere no sucesso dos projetos de TI de 

uma organização. 

Além disso, poderão ser identificados outros fatores que levam ao 

insucesso de projetos de TI relacionados à comunicação, tais como: 

• não compartilhamento da mesma filosofia de Gestão de Projetos 

dentro de toda a TI 

• ausência de comunicação ou comunicação ineficiente entre as 

equipes de desenvolvimento e de infraestrutura 

 

3.3 Coleta e análise dos dados 

3.3.1 Caracterização da amostra 

O universo da amostra foi composto por gerentes de projeto, gerentes 

de unidades funcionais, analistas de negócio, analistas de infraestrutura e demais 

envolvidos nos processos realizados durante um projeto de TI no CENIN. 
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3.3.2 Material utilizado 

Um questionário publicado na Intranet da Câmara dos Deputados 

contendo perguntas com o intuito de identificar o grau de conhecimento sobre o 

assunto de Gerência de Projetos, a percepção do entrevistado sobre a utilização 

de padrões de Gestão, e principalmente os problemas de comunicação que 

ocorrem em projetos de TI. 

O questionário aplicado foi o seguinte: 

 
1.Qual o padrão ou documento sugerido na Câmara dos Deputados para a Gestão de Projetos ?*  

PMBOK  

Scrum  

Prince2  

Manual de Planejamento e Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados  

Não sei  
 
 
2.Nos projetos que você participou nos últimos 12 meses você observou a utilização de algum padrão 
para a Gestão de Projetos dentre os abaixo listados ?*  

PMBOK  

Scrum  

Manual de Planejamento e Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados  

Outro:  

Nenhum padrão foi observado  
 
 
3.Nos projetos que você participou nos últimos 12 meses você observou a utilização de algum 
documento para o planejamento das comunicações entre as partes interessadas, como por exemplo 
uma Matriz de Comunicação ?*  

Sim  

Não  
 

 
Se você respondeu NÃO à pergunta anterior avance para a questão 7. 

 
4.O documento utilizado para o planejamento das comunicações entre as partes interessadas tem qual 
grau de compartilhamento ?  

Disponível a todas as partes interessadas: clientes, gerente do projeto, desenvolvedores, documentadores, entre outros  

Disponível apenas aos clientes e ao gerente do projeto  

Disponível apenas ao gerente do projeto e aos executores (desenvolvedores, etc)  

Disponível apenas ao gerente do projeto  
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5.Você costuma consultar o documento de planejamento das comunicações com que periodicidade ?  

Todo dia  

Toda semana  

No máximo 1 vez por mês  

Apenas quando ocorre alguma reunião ou outra forma de comunicação prevista no projeto  

Nunca consulto  
 
 
6.O documento de planejamento das comunicações é atualizado pelo Gerente de Projeto com que 
periodicidade ?  

Apenas foi criado no início do projeto e não é atualizado nunca  

Atualizado sempre após a ocorrência de uma comunicação planejada, mas não incorpora novas comunicações que não foram 
previstas no início do projeto  

Atualizado constantemente, sendo um “documento vivo”  
 
 
7.Além de reuniões e telefonemas o uso de mensagens eletrônicas (e-mails) é corriqueiro em projetos 
como forma de comunicação, já que é usado como uma forma de registrar ou tornar mais oficiais as 
decisões tomadas por telefone ou em conversas informais. Entretanto, o uso indiscriminado de e-mails 
gera problemas que afetam a efetividade da comunicação. Qual dos problemas abaixo você considera o 
pior para o bom andamento dos projetos ?*  

Não atingimento da mensagem a todos os destinatários necessários (visibilidade)  

Resposta não é dada com a urgência necessária ao assunto tratado no e-mail (assincronia)  

Registro não estruturado das decisões em um único lugar  

Dificuldade em pesquisar as mensagens sobre determinado projeto  

Outro:  
 
 
8.A definição das partes interessadas (stakeholders) como, por exemplo, o Cliente, o Gerente do 
Projeto, e analistas de diversas áreas da TI é feita de forma completa ? Ou seja, todas as áreas que 
deveriam participar do projeto planejando, opinando, discutindo, executando ou verificando tarefas 
foram devidamente comunicadas ?*  

Sempre todas as áreas necessárias são comunicadas  

Em mais de 70% dos projetos todas as áreas necessárias são comunicadas  

Em cerca de 50% dos projetos todas as áreas necessárias são comunicadas  

Em menos de 30% dos projetos todas as áreas necessárias são comunicadas  

Nunca todas as áreas necessárias são comunicadas  
 
 
9.As áreas que participam dos projetos foram comunicadas de seu envolvimento no projeto em tempo 
hábil ?*  

Sempre todas as áreas são comunicadas em tempo hábil  

Em mais de 70% dos projetos todas as áreas são comunicadas em tempo hábil  

Em cerca de 50% dos projetos todas as áreas são comunicadas em tempo hábil  

Em menos de 30% dos projetos todas as áreas são comunicadas em tempo hábil  

Nunca todas as áreas são comunicadas em tempo hábil  
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10.Qual você considera que deveria ser o “tempo hábil ou oportuno” para comunicar uma área de sua 
participação, mesmo que pequena, num projeto ?*  

Na Iniciação do projeto, durante a definição de escopo e elaboração do Termo de Abertura  

Na Iniciação de um projeto, após o aceite do projeto pela Direção  

No Planejamento do projeto  

Apenas durante a Execução do projeto  

Outro:  
 
 
 
11.Comente quais foram de forma geral as causas principais dos problemas relacionados com 
Comunicação enfrentados em projetos que você participou nos últimos 12 meses ? Por exemplo, 
dificuldade em compartilhar as informações entre as diversas pessoas envolvidas no projeto, 
dificuldade em reunir stakeholders importantes para o projeto, falta de comunicação prévia às áreas 
afetadas pelo projeto, ou outros problemas mais específicos.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.Você é ou foi nos últimos 12 meses gerente de algum projeto de TI na Câmara dos Deputados ?*  

Sim  

Não  
 
 
 
13.Você possui Certificação na área de Gestão de Projetos, como por exemplo a PMP (Project 
Management Professional) oferecida pelo PMI (Project Management Institute) ?*  

Sim  

Não  
 
 
 
14.Qual o nível de treinamento recebido por você na área de Gestão de Projetos ?*  

Pós-graduação de 1 ano ou mais  

Curso com duração entre 3 a 6 meses  

Curso com duração entre 1 a 2 meses  

Curso com duração inferior a 1 mês  

Nunca participou de treinamento em Gestão de Projetos  
 

Enviar
 

 

*Pergunta de resposta obrigatória. 
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3.3.3 Procedimentos de coleta de dados 

Os dados foram coletados automaticamente após o preenchimento de 

cada pessoa e consolidados num arquivo de texto. O arquivo foi tabulado em uma 

planilha para realização da análise. Como as perguntas permitiram também que o 

entrevistado descrevesse textualmente os problemas de comunicação 

enfrentados, a análise foi tanto quantitativa quanto qualitativa. 

 

3.4 Delimitação do estudo 

O estudo foi delimitado apenas aos funcionários do Centro de 

Informática da Câmara dos Deputados, mas tanto gerentes quanto técnicos 

responderam as perguntas. 

 

3.5 Resultados obtidos 

Um total de 88 (oitenta e oito) pessoas responderam à pesquisa. 

Seguem abaixo os resultados percentuais para cada pergunta. 

 

1. Qual o padrão ou documento sugerido na Câmara dos Deputados para a Gestão 

de Projetos ? 

 

PMBOK 22% (19 Votos) 

Manual de Planejamento e Gestão de Projetos da Câmara 

dos Deputados 

29% (26 Votos)  

Não sei 49% (43 Votos) 

 

 

2. Nos projetos que você participou nos últimos 12 meses você observou a utilização 

de algum padrão para a Gestão de Projetos dentre os abaixo listados ?  

 

PMBOK 8% (7 Votos) 

Scrum 6% (5 Votos) 

Manual de Planejamento e Gestão de Projetos da Câmara dos 

Deputados 

17% (15 Votos) 

Outro: 4% (4 Votos) 

Nenhum padrão foi observado 65% (57 Votos) 
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3. Nos projetos que você participou nos últimos 12 meses você observou a utilização 

de algum documento para o planejamento das comunicações entre as partes interessadas, como 

por exemplo uma Matriz de Comunicação ? 

 

Sim 19% (17 Votos) 

Não 81% (71 Votos) 

 

As perguntas 4 a 6 a seguir foram respondidas apenas pelas 17 pessoas que 

responderam “SIM” à pergunta anterior. 

 

4. O documento utilizado para o planejamento das comunicações entre as partes 

interessadas tem qual grau de compartilhamento ? 

 

Disponível a todas as partes interessadas: clientes, gerente do 

projeto, desenvolvedores, documentadores, entre outros 

18% (3 Votos) 

Disponível apenas aos clientes e ao gerente do projeto 23% (4 Votos) 

Disponível apenas ao gerente do projeto e aos executores 

(desenvolvedores, etc) 

41% (7 Votos) 

Disponível apenas ao gerente do projeto 18% (3 Votos) 

 

 

5. Você costuma consultar o documento de planejamento das comunicações com que 

periodicidade ?  

 

Toda semana 23,5% (4 Votos) 

No máximo 1 vez por mês 12% (2 Votos) 

Apenas quando ocorre alguma reunião ou outra forma de 

comunicação prevista no projeto 

41% (7 Votos) 

Nunca consulto 23,5% (4 Votos) 

 

 

6. O documento de planejamento das comunicações é atualizado pelo Gerente de 

Projeto com que periodicidade ? 

 

Apenas foi criado no início do projeto e não é atualizado 

nunca 

47% (8 Votos)  

Atualizado sempre após a ocorrência de uma comunicação 

planejada, mas não incorpora novas comunicações que não 

foram previstas no início do projeto 

29,5% (5 Votos) 

Atualizado constantemente, sendo um “documento vivo” 23,5% (4 Votos) 
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7. Além de reuniões e telefonemas o uso de mensagens eletrônicas (e-mails) é 

corriqueiro em projetos como forma de comunicação, já que é usado como uma forma de registrar 

ou tornar mais oficiais as decisões tomadas por telefone ou em conversas informais. Entretanto, o 

uso indiscriminado de e-mails gera problemas que afetam a efetividade da comunicação. Qual dos 

problemas abaixo você considera o pior para o bom andamento dos projetos ?  

 

Não atingimento da mensagem a todos os destinatários 

necessários (visibilidade) 

17% (15 Votos)  

Resposta não é dada com a urgência necessária ao assunto 

tratado no e-mail (assincronia) 

17% (15 Votos)  

Registro não estruturado das decisões em um único lugar 39% (34 Votos)  

Dificuldade em pesquisar as mensagens sobre determinado 

projeto 

24% (21 Votos) 

Outro: 3% (3 Votos)  

 

8. A definição das partes interessadas (stakeholders) como, por exemplo, o Cliente, o 

Gerente do Projeto, e analistas de diversas áreas da TI é feita de forma completa ? Ou seja, todas 

as áreas que deveriam participar do projeto planejando, opinando, discutindo, executando ou 

verificando tarefas foram devidamente comunicadas ? 

 

Sempre todas as áreas necessárias são comunicadas 5% (4 Votos) 

Em mais de 70% dos projetos todas as áreas necessárias são 

comunicadas 

24% (21 Votos) 

Em cerca de 50% dos projetos todas as áreas necessárias são 

comunicadas 

23% (20 Votos) 

Em menos de 30% dos projetos todas as áreas necessárias 

são comunicadas 

20% (18 Votos) 

Nunca todas as áreas necessárias são comunicadas 28% (25 Votos) 

 

9. As áreas que participam dos projetos foram comunicadas de seu envolvimento no 

projeto em tempo hábil ? 

 

Sempre todas as áreas são comunicadas em tempo hábil 7% (6 Votos) 

Em mais de 70% dos projetos todas as áreas são 

comunicadas em tempo hábil 

19% (17 Votos) 

Em cerca de 50% dos projetos todas as áreas são 

comunicadas em tempo hábil 

24% (21 Votos) 

Em menos de 30% dos projetos todas as áreas são 

comunicadas em tempo hábil 

27% (24 Votos) 

Nunca todas as áreas são comunicadas em tempo hábil 23% (20 Votos) 
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10. Qual você considera que deveria ser o “tempo hábil ou oportuno” para comunicar 

uma área de sua participação, mesmo que pequena, num projeto ? 

 

Na Iniciação do projeto, durante a definição de escopo e 

elaboração do Termo de Abertura 

52% (46 Votos) 

Na Iniciação de um projeto, após o aceite do projeto pela 

Direção 

24% (21 Votos) 

No Planejamento do projeto 22% (19 Votos) 

Apenas durante a Execução do projeto 1% (1Voto) 

Outro: 1% (1Voto)  

 

 

A questão 11 abaixo foi subjetiva: 

 

11. Comente quais foram de forma geral as causas principais dos problemas 

relacionados com Comunicação enfrentados em projetos que você participou nos últimos 12 

meses ? Por exemplo, dificuldade em compartilhar as informações entre as diversas pessoas 

envolvidas no projeto, dificuldade em reunir stakeholders importantes para o projeto, falta de 

comunicação prévia às áreas afetadas pelo projeto, ou outros problemas mais específicos. 

 

As 88 respostas dessa pergunta tiveram seus problemas agrupados da seguinte 

forma: 

 

Problemas relacionados à definição dos stakeholders 22% (19 Votos)  

Problemas inerentes à comunicação 17% (15 Votos) 

Problemas relacionados à divulgação e compartilhamento das 

informações 

34% (30 Votos) 

Problemas relacionados à estrutura organizacional do Centro 

de Informática 

5% (4 Votos) 

Problemas relacionados à falta da adoção de padrões tanto de 

comunicação quanto de processos internos 

13% (11 Votos) 

Outros problemas 3% (3 Votos) 

Não enfrentaram problemas de comunicação 3% (3 Votos) 

Não souberam opinar 3% (3 Votos) 

 

 

Trechos de algumas respostas: 

“Quando ficamos sabendo que o projeto existia, já faltavam menos de 2 meses para 

que ele ficasse pronto, sendo que - pelo que sei - o levantamento levou aproximadamente 2 anos.” 
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“A maior dificuldade foi na tomada de decisões, visto que o projeto referido não 

possui clientes definidos.” 

“Falta de patrocínio efetivo (o principal interessado não se envolveu o suficiente). 

Falta de conhecimento do processo de gerenciamento da Câmara pelas pessoas que deveriam 

conhecê-lo (gerentes).” 

“Falta de envolvimento e comunicação prévia de todas as áreas necessárias à 

realização do projeto. Por exemplo, uma determinada área que deverá executar uma parte do 

projeto imediatamente somente é avisada no momento da execução da sua parte do projeto.” 

“Falta de comprometimento de stakeholders para comparecimento nas reuniões de 

projeto; essa falta de comprometimento prejudica a fluidez das comunicações e o ritmo de 

andamento do projeto.” 

“Dificuldade para marcar reuniões com o cliente devido à falta de tempo por parte 

deste” 

“Falta de visibilidade do andamento do projeto. Ausência em registrar e validar 

mudanças de todo tipo, como escopo, prazo e requisitos.” 

“A maior dificuldade é conhecer o projeto como um todo, desde o inicio participar das 

definições e debater as tomadas de decisões, por exemplo, impacto de performance no ambiente.” 

“Todos os projetos que chegaram até mim posteriormente foram encaminhados para 

outro setor para dar continuidade. A partir desse momento os setores subsequentes não nos 

informam uma data clara para a conclusão do serviço. Com isso, o cliente fica sem receber o 

prazo para conclusão da sua demanda.” 

“Os stakeholders não terem acesso disponível ao documento de acompanhamento da 

evolução do projeto e não estabelecermos claramente os papéis e momentos em que a equipe de 

desenvolvimento interage com os usuários.” 

“O gerente não sabe quais áreas estão envolvidas, normalmente por falta de 

informações sobre o projeto. Dificuldade de reunir os envolvidos, tendo em vista que participam de 

outros projetos/trabalhos (às vezes considerados mais importantes). Mudança constante dos 

envolvidos ao longo do projeto” 

“Dificuldade em compartilhar as informações entre as diversas pessoas envolvidas no 

projeto. Inexistência de um fórum eletrônico para discussão de temas relacionados com o projeto 

com toda equipe. Dificuldade de comunicação sobre o andamento do projeto a todos os 

stakeholders.” 

“Dificuldade com recuperação de acordos feitos por email, explicações, etc.“ 

“Ausência de ferramenta para compartilhamento de informações e documentos do 

projeto; Falta de treinamento dos gerentes de projeto e do entendimento do papel do gerente 

dificultam a atuação desse tipo de profissional; Dificuldade em identificar todos os envolvidos em 

todas as fases do projeto desde o início, tendo em vista mudanças no escopo.” 

 “A dificuldade de comunicação vem da própria estrutura do Centro. Não tem muita 

definição de que setor é responsável por determinada tarefa e acontecem mudanças constantes 

na estrutura o que causa esse vácuo na comunicação.” 
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“De maneira geral, devido às características próprias da Câmara dos Deputados 

(como tamanho, horários de trabalho, estrutura de poder/privilégios), entendo que o que mais 

dificulta a comunicação é o fato das diversas áreas (dentro e fora do CENIN) não se conhecerem. 

Isso torna a comunicação burocrática e defensiva.” 

“A principal razão é a formação de silos informacionais recorrentes na Câmara dos 

Deputados. Os departamentos não se comunicam. As coordenações dentro dos departamentos 

não se comunicam. Às vezes até mesmo equipes dentro das coordenações não se comunicam 

bem. Há muita resistência em se adotar padrões estabelecidos pela direção: com isso, 

frequentemente, as equipes trabalham de forma diferente, com métodos diferentes, tecnologias 

diferentes. Isso, naturalmente, prejudica não só a comunicação, mas a troca de informações, e a 

gestão do conhecimento. Enfim, reduz a produtividade do desenvolvimento dos produtos.” 

“Falta de uma cultura de gerenciamento de projetos. Falta de canais de comunicação 

adequados.” 

“Falta de um protocolo de comunicação entre as áreas envolvidas (definição das 

informações que devem ser compartilhadas).” 

“Falta de definição de uma forma de comunicação mais padronizada para tratar de 

problemas, solicitações de novos requisitos ou mudanças de requisitos.” 

“Entendo que a baixa formalização dos projetos, consequência da não adoção e 

cobrança de metodologias explícitas, aliada à percepção pessoal (e não institucional) de 

prioridades, enfraquecem a comunicação intra e entre projetos.” 

“Ausência de padronização, organização, planejamento. Dificuldade para compartilhar 

as informações. Mas, na minha opinião, falta mais processo do que ferramenta.” 

“Falta de compreensão por parte das áreas envolvidas do papel de cada uma delas 

para o bom andamento do projeto.” 

“Percebi que há desconhecimento das atribuições dos diversos setores do Cenin para 

boa parte dos funcionários.“ 

 

 

12. Você é ou foi nos últimos 12 meses gerente de algum projeto de TI na Câmara 

dos Deputados ? 

 

Sim 37% (33 Votos) 

Não 63% (55 Votos) 

 

 

13. Você possui Certificação na área de Gestão de Projetos, como por exemplo a 

PMP (Project Management Professional) oferecida pelo PMI (Project Management Institute) ? 

 

Sim 8% (7 Votos) 

Não 92% (81 Votos) 
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14. Qual o nível de treinamento recebido por você na área de Gestão de Projetos ? 

 

Pós-graduação de 1 ano ou mais 9% (8 Votos) 

Curso com duração entre 3 a 6 meses 15% (13 Votos) 

Curso com duração entre 1 a 2 meses 11% (10 Votos) 

Curso com duração inferior a 1 mês 30% (26 Votos) 

Nunca participou de treinamento em Gestão de Projetos 35% (31 Votos) 

 

Essas três últimas perguntas serviram para definir o público da 

amostra, onde fica claro que a maioria dos funcionários não é Gerente e nem 

possui treinamento adequado na área de Gestão de Projetos, mas deixou claro 

por meio de suas respostas às demais perguntas que são afetados pelos 

problemas de comunicação existentes assim como os demais stakeholders. 
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4 Proposta 

4.1 Principais Problemas de Comunicação em Projetos  de TI da CD 

4.1.1 Quanto à aderência a padrões 

A imensa maioria dos pesquisados, 71%, não reconheceu o Manual de 

Planejamento e Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados como sendo o 

padrão sugerido pela organização em questão. 

Além disso, 65% deles não observaram padrão de Gestão de Projetos 

algum nos projetos de TI. 

Esses números sugerem que a Câmara dos Deputados não divulga 

adequadamente formas de gerenciar projetos aos seus funcionários de TI. 

 

4.1.2 Quanto ao planejamento da comunicação 

Especificamente falando sobre planejamento da comunicação, 81% 

dos pesquisados informou não observar a utilização de documentos de 

planejamento das comunicações. 

Do restante, 19%, equivalente a 17 pessoas, percebe-se o seguinte a 

respeito do documento de planejamento da comunicação: 

• não é de amplo conhecimento entre todos os stakeholders 

• não é consultado frequentemente 

• não é atualizado constantemente 

Isso sugere que o documento é feito apenas para cumprir uma 

obrigação, sem ser utilizado da forma devida. 

 

4.1.3 Quanto ao canal e à ferramenta de suporte 

Quanto ao uso de e-mail como canal de comunicação entre os 

stakeholders, observa-se que os principais problemas gerados pelo uso dessa 

ferramenta são a dificuldade em encontrar informações a respeito de um projeto e 

o registro não estruturado das decisões tomadas em um único lugar, de acordo 

com a opinião de 56% dos pesquisados. 
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4.1.4 Quanto à abrangência dos stakeholders e tempe stividade 

de sua identificação 

Apenas 29% dos pesquisados consideram que na maior parte dos 

projetos todas as áreas necessárias foram comunicadas sobre o projeto e dessa 

forma puderam ser incluídas como stakeholders. 

Portanto, novamente ocorre um problema relacionado à comunicação, 

já que a imensa maioria, 48%, considera que faltou comunicar determinadas 

áreas que são afetadas de alguma forma pelos projetos. Isso pode até mesmo 

levar ao fracasso do projeto quando o stakeholder “esquecido” desempenha um 

papel relacionado ao projeto fundamental na organização. 

Além disso, agravando a identificação parcial de stakeholders, há ainda 

o problema de não comunicar em tempo hábil àqueles identificados sobre sua 

participação nos projetos o que, por sua vez, pode levar à má alocação de 

recursos e à execução de atividades não previstas. 

A imensa maioria dos pesquisados concorda que a definição ou 

identificação das partes interessadas (stakeholders) deveria ser feita na Iniciação 

do projeto. Isso sugere que os funcionários da TI sabem que esse é um processo 

importante, mas que não é bem desempenhado.  

Cabe ressaltar que o PMBOK (PMI, 2000) estabelece que a 

identificação das partes interessadas é um processo de Iniciação. 

 

 

Resumindo, os principais problemas apresentados foram: 

• Baixa divulgação do padrão sugerido pela Câmara dos Deputados 

para Gestão de Projetos 

• Quase inexistência de um documento de Planejamento da 

Comunicação 

• Mesmo quando elaborado, tal documento não é utilizado para 

controlar as comunicações previstas 

• Falta de uma ferramenta que dê suporte centralizado à comunicação 

entre os stakeholders para facilitar a comunicação 

• Má identificação dos stakeholders, tanto na quantidade quanto no 

momento correto 
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4.2 Solução Proposta 

Os problemas comuns às diversas áreas da TI da Câmara dos 

Deputados (CD) relacionados à comunicação que foram identificados na pesquisa 

definem as bases da proposta a seguir. 

A partir dos resultados obtidos no âmbito do Centro de Informática da 

Câmara dos Deputados propõe-se uma solução a ser testada nos projetos 

futuros. 

Os pontos principais da proposta são: 

• Maximizar a divulgação dos projetos na Iniciação 

• Facilitar o registro e pesquisa de informações e decisões sobre um 

projeto 

 

4.2.1 Maximizar a Divulgação dos Projetos na Inicia ção 

O objetivo de maximizar a divulgação dos projetos na Iniciação é 

diminuir o problema da má identificação das partes interessadas. A idéia é incluir 

no processo de Identificação dos Stakeholders uma atividade obrigatória que 

consiste na ampla divulgação de novos projetos a todos os chefes de unidades 

funcionais da TI. No caso do Centro de Informática da Câmara dos Deputados 

isso corresponderia a todas as suas Coordenações, Serviços e Seções. 

Após receber tal comunicação, o responsável por cada área deverá 

responder indicando ser ou não um candidato a se tornar uma parte interessada 

no projeto. 

Todos os projetos, mesmo os que a princípio só atendam a uma 

determinada Coordenação deverão ter sua divulgação realizada. 

Dessa forma, como ocorre nos atuais projetos de TI da Câmara, não 

ficará a cargo apenas do bom senso do Gerente do Projeto definir as partes 

interessadas, mas haverá uma divisão de responsabilidades entre todos os 

responsáveis das áreas funcionais da TI. 

Espera-se que isso gere um aumento das partes interessadas e ao 

mesmo tempo permita que o processo de Planejamento chamado "Planejar as 

Comunicações" receba como entrada um Registro das Partes Interessadas mais 

fiel à realidade, já que seguramente os stakeholders internos à TI estarão bem 

definidos e serão conhecidos previamente. 
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4.2.2 Facilitar o registro e pesquisa de informaçõe s e decisões 

sobre um projeto 

Ficou clara a necessidade da utilização de outra ferramenta além do e-

mail para registro das informações sobre um projeto e das decisões tomadas, 

conforme sugere o percentual de entrevistados que subjetivamente apontaram 

serem os principais problemas aqueles relacionados à divulgação e 

compartilhamento das informações (34% das respostas à questão 11). 

Sugere-se que seja adotada ou desenvolvida uma ferramenta que 

funcione como uma “dashboard” ou área de trabalho, e que possua as seguintes 

funcionalidades sempre com o foco na comunicação: 

• registro de todos os projetos de TI tanto em andamento quanto os já 

concluídos; 

• registro das partes interessadas de cada projeto e qual o tipo de 

acesso que possuirão dentro da ferramenta; 

• registro de onde encontrar as informações importantes sobre um 

projeto, tais como: Termo de Abertura, Plano de Comunicação, 

Cronograma, etc; 

• alerta severo sobre qualquer alteração no Plano de Comunicação 

emitido a todos os stakeholders; 

• alerta simples sobre inclusão de novos conteúdos sobre o Projeto 

emitido a todos os stakeholders; 

• consulta das decisões realizadas durante as comunicações previstas 

no Plano de Comunicação; 

• registro das comunicações que não estavam previstas e suas 

respectivas decisões;  

• registro de mudanças de todo tipo, como escopo,  prazos e 

requisitos; e 

• registro do vínculo de cada projeto com os objetivos estratégicos da 

organização definidos no Planejamento Estratégico 

Propõe-se continuar utilizando o e-mail para troca de mensagens, mas 

passar a registrar as decisões decorrentes das mensagens trocadas 

informalmente do mesmo modo que as resultantes de reuniões formais nessa 

“dashboard”, facilitando a divulgação. 
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Espera-se desse modo diminuir os problemas decorrentes da má 

divulgação das informações sobre um projeto a todos os seus stakeholders por 

meio de recursos de consulta. 

 

4.2.3 Melhorar o Planejamento das Comunicações 

No caso específico da Câmara dos Deputados cabem algumas 

medidas extras no sentido de reforçar as boas práticas definidas no PMBOK (PMI, 

2000): 

• Aumentar a divulgação do padrão sugerido pela Câmara dos 

Deputados para Gestão de Projetos por meio de cursos de curta 

duração, visando nivelar o conhecimento de todos os funcionários da 

TI, cujo conteúdo aborde como utilizar o Manual de Planejamento e 

Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados. 

• Incentivar a elaboração de um documento de Planejamento da 

Comunicação como sendo uma etapa obrigatória e que sirva como 

ferramenta de apoio ao Gerente de Projeto efetivamente, e que 

possa ser consultado por todos os stakeholders quando necessário. 

• Redefinir e divulgar os processos de comunicação entre todas as 

áreas da TI com o intuito de padronizá-los 
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5 Conclusão 

Após a aplicação da pesquisa e a análise das respostas foi feita ampla 

divulgação dos resultados a todos os funcionários do Centro de Informática da 

Câmara dos Deputados. 

Devido ao alto percentual de resposta ao questionário (88 respostas) 

sugere-se a aplicação da solução proposta a outras organizações que 

desenvolvam projetos de TI, visando sua validação e possível generalização. 

Trabalhos futuros envolvem a submissão da presente proposta à 

Coordenação de Gestão e Planejamento de TIC daquele órgão com o intuito de 

utilizá-la nos próximos projetos de TI, possibilitando assim verificar sua validade. 

Por fim, esta proposta será submetida também à Assessoria de 

Projetos e Gestão da Câmara dos Deputados para o aperfeiçoamento do Manual 

de Planejamento e Gestão de Projetos da Câmara dos Deputados e definição de 

meios de divulgação do Manual junto aos funcionários do Centro de Informática.  
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