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RESUMO 

 

O projeto de construção dos submarinos convencionais (S-BR) faz parte do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), e devido à sua magnitude e relevância, seu 

gerenciamento deve ser orientado para melhores resultados, dentre eles, uma maior eficiência 

na comunicação. A gestão de comunicações é uma das dez áreas de conhecimento 

apresentadas no Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). Nesse sentido, este 

trabalho tem por objetivo analisar a atual gestão de comunicações efetuada no projeto de 

construção dos S-BR à luz dos procedimentos de gerenciamento de comunicações 

estabelecidos no PMBOK®. Para atingir esse objetivo, foram descritos os conceitos de 

projeto e do seu gerenciamento, bem como a importância da comunicação nessa gestão. 

Também foram revistos os principais fundamentos do gerenciamento de comunicações 

presentes no PMBOK® e efetuada a comparação e a análise da conformidade entre os 

procedimentos executados na construção dos S-BR com aqueles estabelecidos no PMBOK®, 

no que se refere à gestão de comunicações. A metodologia para o desenvolvimento do 

trabalho é descritiva e baseou-se em pesquisas bibliográfica, documental e de campo. A 

análise possibilitou constatar que o gerenciamento de comunicações realizado atualmente no 

projeto dos S-BR está alinhado com os conceitos abordados no PMBOK® apresentando uma 

relação de concordância de 88%, que é considerada “excelente”. Para o aperfeiçoamento dos 

procedimentos executados na construção dos S-BR, recomenda-se a inclusão das informações 

relativas aos recursos de tempo e orçamento com as atividades de comunicação e o 

estabelecimento de uma rotina de revisão do plano, ambos no PCP, e a criação de um 

documento que registre os problemas ou questões ocorridas no projeto, exceto no que tange 

aos riscos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Comunicações. Comunicações. Projeto. Gestão. 

PMBOK®. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) é atualmente um dos 

principais programas estratégicos do Estado Brasileiro e iniciou-se em 2008, quando foi 

firmado o acordo entre a Marinha do Brasil (MB) e a empresa francesa DCNS (Direction des 

Constructions et Services). Esse programa envolve a aplicação de elevado montante 

financeiro, cujo custo previsto totaliza aproximadamente R$ 31,85 bilhões (BRASIL, 2017). 

O objetivo precípuo desse acordo é que ele proporcione ao Brasil o domínio da tecnologia de 

construir submarinos com propulsão nuclear, o que estrategicamente significará acrescentar 

uma nova dimensão ao Poder Naval do país, garantindo invejável capacidade de dissuasão.  

Além disso, o PROSUB traz como efeitos secundários a conquista de diversas 

tecnologias, o fomento ao desenvolvimento da indústria de defesa nacional, bem como um 

incremento na economia, por meio da geração de empregos para a sociedade.  

Por ser um programa que envolve uma cifra elevada e ter a relevância estratégica, 

tecnológica e econômica indicada acima, qualquer problema ocorrido na execução do 

PROSUB pode impactar negativamente no conceito da MB junto ao governo e à sociedade, 

ou até mesmo no prestígio do país no ambiente internacional.  

O PROSUB é composto por três grandes projetos: Construção e implantação de 

estaleiro e base naval (EBN); Construção do submarino com propulsão nuclear (SN-BR); e 

Construção de submarinos convencionais (S-BR) (BRASIL, 2016a).  

Devido à grandiosidade do PROSUB, a MB criou, ainda em 2008, a 

Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão 

Nuclear (COGESN) para ser o elemento responsável pela execução, coordenação e 

gerenciamento do PROSUB. Desde sua criação, a COGESN adotou uma política de total 

transparência quanto aos recursos nela alocados, tendo sua execução física e financeira 
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acompanhada desde o princípio, a pedido da própria MB, pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU). 

Em 2010, em auditoria realizada no programa, o TCU teceu alguns comentários 

quanto à utilização de práticas de gestão que proporcionassem um melhor direcionamento de 

esforços e um maior controle de recursos, com base no Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK®). O PMBOK® é um guia de boas práticas de gerenciamento de 

projetos, sendo uma referência bastante reconhecida no meio organizacional, cuja elaboração 

está a cargo do Project Management Institute (PMI
1
). Nesse contexto, a COGESN, a partir de 

então, procurou utilizar as ferramentas apresentadas no PMBOK®. 

Considerando o emprego do PMBOK® como instrumento de auxílio à gestão dos 

projetos do PROSUB, esta autora considera importante um estudo mais aprofundado quanto 

às práticas preconizadas pelo PMBOK® que são adotadas pela COGESN, especificamente no 

projeto de construção dos S-BR. Destaca-se que este estudo relaciona-se ao tema proposto 

para esta pesquisa – Gerenciamento de grandes projetos de interesse militar. 

O gerenciamento de projetos descrito no PMBOK® prevê a aplicação e integração 

de 47 processos no decorrer do projeto. Tais processos são divididos em dez áreas de 

conhecimento
2
.  

Dentre essas áreas de conhecimento, a gestão de comunicações desperta grande 

interesse, visto que a maior parte do tempo de um gerente de projetos é destinada à 

comunicação. Acrescente-se a esse fato que uma pesquisa elaborada em 2012 pelo PMI, com 

a participação de 692 organizações do Brasil, constatou que o problema mais frequente em 

                                                           
1
  O PMI é uma associação mundialmente reconhecida para profissionais de gestão de projetos e tem por 

objetivo promover e ampliar o conhecimento de gerenciamento de projetos para empresas e para os 

profissionais da área (Santa Anna, 2012).  
2
  Área de conhecimento do PMBOK® - É definida por seus requisitos de conhecimentos e descrita em termos 

dos processos que a compõem. Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas (PMI®,2013). 
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projetos está relacionado à comunicação, sendo apontado como um dos grandes responsáveis 

pelos atrasos ou frustrações na execução do projeto. 

Considerando os aspectos descritos anteriormente, a pesquisa será delimitada à 

gestão de comunicações efetuada atualmente no projeto dos S-BR.  

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar a atual gestão de 

comunicações do projeto de construção de S-BR à luz dos procedimentos de gerenciamento 

de comunicações estabelecidos no PMBOK®. 

A relevância do trabalho é apresentar a avaliação do gerenciamento de 

comunicações de um projeto dessa magnitude, verificando se esse gerenciamento encontra-se 

alinhado aos melhores procedimentos de gestão da atualidade. Ademais, a verificação dos 

resultados alcançados com a aplicação dessa gestão pode estimular a MB a adotá-la em outros 

grandes projetos da Força. 

A metodologia empregada na pesquisa é descritiva e considera os pressupostos 

teóricos oriundos de pesquisa bibliográfica, incluídas as consultas à internet e os livros 

relacionados aos temas gerenciamento de projeto e de comunicações, especialmente o guia 

PMBOK®. Além disso, será utilizada pesquisa documental e de campo, por meio de consulta 

a documentos do projeto, além de entrevista e questionário efetuados na COGESN. 

Este trabalho é composto por cinco capítulos, constituindo a presente introdução o 

primeiro deles. No capítulo 2, são identificados os conceitos de projeto e de gerenciamento de 

projetos, bem como a influência que a comunicação pode exercer na gestão de um projeto. O 

capítulo seguinte destina-se a rever os principais fundamentos do gerenciamento de 

comunicações apresentados no PMBOK®. No capítulo 4, efetua-se a comparação e a análise 

dos procedimentos utilizados no projeto de construção dos S-BR com aqueles estabelecidos 

no PMBOK®, no que diz respeito ao gerenciamento de comunicações. Por fim, o último 

capítulo apresenta a conclusão e as observações consideradas relevantes sobre o assunto. 



 

2 A COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Nos dias atuais, as organizações procuram incessantemente serem mais 

competitivas no mercado em que atuam. A comunicação no gerenciamento de projetos muitas 

vezes tem sido identificada como uma das principais causadoras de problemas na execução 

dos projetos, e, consequentemente, do desempenho abaixo do esperado das organizações.  

No intuito de buscar-se um melhor entendimento sobre a influência que a 

comunicação realizada no projeto pode exercer no sucesso deste, este capítulo apresentará 

inicialmente o conceito de projeto. Em seguida, serão descritos alguns conceitos fundamentais 

de gerenciamento de projetos, de forma a evidenciar como uma gestão baseada em projetos 

pode ser traduzida em melhores resultados para as empresas. Por fim, será demonstrada a 

forma como a comunicação pode influir nesse gerenciamento e no resultado do projeto.  

 

2.1 O conceito de Projeto 

 

Entende-se o projeto como um empreendimento único, conduzido por pessoas, 

que tem um início e um fim definidos e cujo resultado deve ser alcançado respeitando-se os 

padrões de qualidade e custo (MENEZES, 2009).  

O projeto deve ter como resultado um serviço ou produto exclusivo, que não tenha 

sido produzido antes, com prazo limitado e natureza temporária (HELDMAN, 2005). 

Na mesma linha de pensamento de Heldman, o PMI® (2013) conceitua o projeto 

como uma atividade temporária que tem como objetivo a criação de um produto, serviço ou 
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resultado exclusivo. Os projetos têm um prazo limitado, necessitam de objetivos claros e 

devem atender a requisitos negociados e explícitos das partes interessadas ou stakeholders
3
.  

De acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

NBR ISO 10006
4
 (2000), o projeto é um processo único e consiste na execução de várias 

atividades coordenadas e controladas, com datas de início e de término definidas, realizado no 

intuito de atingir um objetivo, conforme requisitos específicos, tais como tempo, custo e 

recursos. 

Dado o exposto, a definição de projeto é que este tem como resultado um produto 

ou bem exclusivo, com data de início e fim determinados. Importante salientar que os 

conceitos apresentados pelo PMI® e pela ABNT consideram ainda que os projetos devem ter 

objetivos e atender a requisitos específicos. É relevante destacar esse complemento 

conceitual, pois tanto o PMBOK® quanto a norma ISO 10.006 são guias especificamente 

voltados ao tema gerenciamento de projetos.  

 

2.2 O Gerenciamento de Projetos 

 

Segundo Heldman (2005), o gerenciamento de projetos compreende um conjunto 

de habilidades, conhecimentos, ferramentas e técnicas a serem aplicadas no projeto, no intuito 

de conseguir nele os melhores resultados possíveis. 

O gerenciamento de projetos é uma parte da Ciência da Administração que estuda 

o início, o planejamento, a execução, o controle e o fechamento de projetos. A aplicação desse 

gerenciamento possibilita à organização verificar o seu desempenho, além de proporcionar 

                                                           
3
  Partes Interessadas ou stakeholders são as pessoas e as organizações envolvidas no projeto, tais como 

clientes, patrocinadores, organizações executoras e o público, cujos interesses possam ser afetados, positiva 

ou negativamente, pela execução ou término do projeto (XAVIER et al., 2009). 
4
  A norma ISO (International Organization for Standardization) 10.006 foi publicada pela ABNT, sendo 

denominada ABNT NBR ISO 10006:2000 - Gestão da Qualidade – Diretrizes para a Qualidade no 

Gerenciamento de Projetos. Essa norma relaciona os processos de gerenciamento de projetos à sua aplicação 

na área da qualidade. 
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um aprendizado contínuo. A responsabilidade pela realização dos objetivos do projeto é do 

gerente de projetos (XAVIER et al., 2009). 

O gerenciamento de projetos tem por objetivo atender aos requisitos do projeto, 

por meio da aplicação do conhecimento, das habilidades, das ferramentas e técnicas. A 

aplicação desse conhecimento requer uma gestão eficaz dos processos
5
 de gerenciamento do 

projeto. A responsabilidade pela execução desses processos é da equipe do projeto, com a 

interação das partes interessadas (PMI®, 2013).  

Atualmente, a mais bem sucedida abordagem de gerenciamento de projetos 

encontra-se no guia denominado PMBOK® que é organizado pelo PMI. Esse guia é 

internacionalmente aceito e considerado a base do conhecimento sobre gerenciamento de 

projetos (HELDMAN, 2005). O PMBOK® contempla as melhores práticas do gerenciamento 

de projetos e fornece uma diretriz para todas as áreas de projetos, desde uma obra de 

construção civil até a produção de softwares (PMI®, 2013). 

A adoção de métodos de gerenciamento de projetos proporciona que o controle e a 

aplicação dos recursos sejam efetuados da maneira adequada, além de garantir a assertividade 

do caminho a percorrer. Dentre as vantagens que podem ser obtidas com a utilização desses 

métodos destacam-se: o aprimoramento no desempenho geral do projeto, a redução na 

duração e nos riscos dos projetos, o aumento da qualidade, o aprimoramento da comunicação 

e o aumento da precisão dos relatórios. (HELDMAN, 2005).  

Heldman (2005) entende que a utilização de práticas de gerenciamento de projetos 

não garante que o projeto não terá mais problemas durante seu ciclo de vida, porém 

proporciona que a organização esteja preparada para lidar com os impasses que surgirem 

(HELDMAN, 2005). 

                                                           
5
  Processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para criar um produto, 

serviço ou resultado pré-especificado (PMI®,2013) 



14 

 

Pelas ideias apresentadas, pode-se conceituar o gerenciamento de projetos como 

um conjunto de técnicas aplicadas no projeto que possibilita à organização direcionar seus 

esforços e controlar seus recursos, no intuito de obter-se o melhor resultado possível.  

É frequente o emprego do guia PMBOK® como referência na inserção de 

procedimentos relativos ao gerenciamento de projetos nas organizações. É importante 

salientar que o seu emprego não garante a inexistência de óbices, porém possibilita que as 

organizações estejam mais capacitadas a superá-los.  

As organizações que utilizam ferramentas de gerenciamento de projetos podem 

conseguir diversas vantagens no resultado do projeto. Um dos benefícios que pode ser obtido 

é o aprimoramento das comunicações. Assim, a seguir será apresentada qual a relação 

existente entre a comunicação e o resultado do projeto. 

 

2.3 A Comunicação nos Projetos 

 

Um projeto não é executado por uma pessoa somente, mas por equipes compostas 

de indivíduos com tarefas e responsabilidades. Cada pessoa ou a equipe também se relaciona 

com outros grupos ou pessoas interessadas no projeto que podem fazer parte da própria 

empresa ou pertencerem à outra organização (CHAVES et al., 2014).  

A interação entre os integrantes de um projeto é estabelecida por meio do 

processo de comunicação que utiliza recursos de troca e partilha para o entendimento das 

tarefas a serem executadas e dos objetivos a serem cumpridos. A compreensão mútua é 

essencial na gestão de qualquer empreendimento (CHAVES et al., 2014). 

Assim, um projeto é executado por diversas pessoas que utilizam o processo de 

comunicação para interagir e atingir o objetivo do projeto.  
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Nesse sentido, é importante conhecer o funcionamento desse processo e como ele 

pode influir na gestão do projeto.  

 

2.3.1 O Processo de Comunicação 

 

Conceituando comunicação, Chaves et al. (2014, p.18) define: 

Processo que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre 

uma fonte emissora e um destinatário receptor, em que as informações 

são codificadas na fonte e decodificadas no destino com o uso de 

sistemas convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, 

iconográficos, gestuais etc. (CHAVES et al., 2014, p.18). 

 

O processo de comunicação exige um repertório de habilidades, tais como: ouvir, 

observar, falar, questionar, analisar e avaliar. Esse processo alcança seu objetivo quando a 

mensagem é compreendida da forma que o emissor pretendia.  

O emissor é quem inicia o processo de comunicação. Ele emite a mensagem 

codificando-a para que possa ser transmitida pelo canal de comunicação escolhido, enquanto 

que o receptor é o destinatário da mensagem, aquele que recebe a informação e a decodifica 

(CHAVES et al., 2014).  

A mensagem corresponde ao conteúdo do que deve ser emitido, enquanto que a 

codificação é a transformação da mensagem em uma linguagem que seja entendida pelas 

outras pessoas (CHAVES et al.,2014).  

O canal ou meio de comunicação é o suporte de difusão da informação, a forma 

pela qual cada mensagem trafega para o receptor (CHAVES et al.,2014).  

Outros componentes importantes da comunicação são o ruído e o feedback. 

Quando a mensagem sofre algum tipo de interferência durante sua transmissão até o seu 

destino final, fala-se que houve um ruído. São exemplos de ruídos: os erros de escrita e de 

interpretação, o uso de siglas e códigos não conhecidos pelo receptor, a voz baixa durante 
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uma conversa, dentre outros. Os ruídos na comunicação também são conhecidos como 

barreiras à comunicação (CHAVES et al.,2014). 

Por fim, o feedback ou realimentação é a resposta do receptor ao emissor. Essa 

informação é importante para assegurar que a mensagem enviada foi compreendida da forma 

correta. Sem o feedback, o emissor não tem como garantir que a mensagem alcançou o 

objetivo pretendido (CHAVES et al.,2014). 

O processo de comunicação pode ser visualizado no modelo constante na FIG.1. 

 
FIGURA 1 – Modelo Básico de Comunicação. 

Fonte: PMI® (2013, p.294).  

 

Dessa forma, constata-se a existência de vários componentes no processo de 

comunicação, tais como o emissor, o receptor, a mensagem, o canal de comunicação, o ruído 

e o feedback. O sucesso na comunicação é alcançado quando a mensagem é entendida pelo 

receptor da maneira como o emissor pretendia que fosse compreendida.  

Alguns fatores podem impedir o entendimento correto da mensagem, chamados 

de ruídos ou barreiras à comunicação. Sendo assim, é importante que seja estabelecido o 

feedback no processo para assegurar que a mensagem foi compreendida da forma adequada. 

 

2.3.2 A Comunicação no Gerenciamento de Projetos  

 

A comunicação é um processo essencial existente na organização e constitui a 

base para o desenvolvimento das atividades desta (MIEIRO, 2017). De acordo com o PMI® 
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(2013), a maioria das habilidades de comunicação deve ser utilizada no gerenciamento de 

projetos. Os componentes do processo de comunicação precisam ser considerados antes 

mesmo do estabelecimento das comunicações de um projeto. 

O gerente de projetos deve saber utilizar a comunicação, no sentido de torná-la 

um canal importante para a integração da equipe e compreensão dos objetivos. A forma como 

ele se comunica interfere diretamente nas atividades executadas pelos componentes da 

organização (JESUS, 2014). 

De acordo com Chaves et al.(2014), a comunicação representa um dos maiores 

problemas enfrentados pelas organizações brasileiras nos projetos. A base para essa afirmação 

foi o Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos no Brasil
6
 efetuado em 2012, 

conforme demonstra a FIG.2.  

 
FIGURA 2 – Problemas mais frequentes em Projetos. 

Fonte: Chaves et al.(2014, pag.29). 

 

Na FIG.2, é relevante observar que outros problemas que aparecem no estudo 

também podem estar relacionados ou serem decorrentes da comunicação inadequada, tais 

                                                           
6
   Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos no Brasil – Pesquisa realizada pelo PMI que tem o 

objetivo de verificar a situação da área de gerenciamento de projetos no Brasil, evidenciando as práticas mais 

utilizadas pelas organizações, as principais ferramentas, a metodologia, os principais problemas enfrentados e 

as habilidades requeridas dos profissionais de gerenciamento de projetos (PINTO; ZYGIELSZYPER, 2006). 
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como o não cumprimento de prazos e o escopo definido inadequadamente (CHAVES et al; 

2014).  

Leitão (2014) afirma que os projetos têm seus custos elevados devido aos 

problemas de comunicação. As falhas na comunicação ou a sua falta levam a perdas de 

produtividade, além da perda do valor agregado do produto ou do serviço oferecido. 

Dessa forma, verifica-se que a comunicação é necessária para as organizações 

disseminarem suas orientações e seus objetivos, bem como para desenvolverem suas 

atividades e incentivarem as pessoas a trabalharem em prol do objetivo do projeto. Para que o 

sucesso do projeto seja alcançado é fundamental que suas comunicações sejam claras e 

precisas, de forma a evitar o surgimento de barreiras à comunicação. 

Por sua vez, apesar da constatação de sua importância, a comunicação continua 

sendo apontada como um dos maiores problemas enfrentados pelas organizações brasileiras 

que gerenciam projetos.  

Considerando a importância atribuída à comunicação, em torno do sucesso do 

projeto, o PMBOK® atribui um capítulo específico para os processos de gerenciamento de 

comunicações. Essa área de conhecimento do PMBOK® será detalhada no capítulo a seguir.  

 



 

3  O GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES ESTABELECIDO NO 

PMBOK® 

 

Este capítulo se destina a rever os principais fundamentos do gerenciamento de 

comunicações apresentados no PMBOK®, no que seja relevante para esta pesquisa. 

Conceituando o gerenciamento de comunicações, o PMI® (2013, p.287) define: 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e 

finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada (PMI®,2013,p.287). 

 

Segundo Chaves et al. (2014), o gerenciamento das comunicações tem por 

objetivo estabelecer, realizar, monitorar e controlar o fluxo de informações durante todo o 

ciclo de vida do projeto. Esse autor ainda complementa afirmando que é de fundamental 

importância para o sucesso do projeto que todas as comunicações sejam efetuadas de acordo 

com processos organizados e disciplinados, que gerem informações corretas e seguras, nos 

momentos adequados, à disposição das pessoas certas, para que estas realizem suas tarefas de 

acordo com um plano definido. 

O gerenciamento de comunicações é uma das áreas de conhecimento específicas 

apresentadas no PMBOK® em capítulo próprio. Está estruturado em três processos
7
: planejar 

o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações e controlar o gerenciamento 

das comunicações (PMI®, 2013).  

Nesse sentido, cada um dos três processos da gestão de comunicações 

demonstrado no PMBOK® é apresentado por meio de entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas.  

Assim, para o correto entendimento desses processos, é necessário detalhá-los, o 

que será feito nos tópicos seguintes deste capítulo. É importante ressaltar que todo o presente 

                                                           
7
  O modelo geral de um processo abrange um conjunto de recursos de entrada, que sofre transformações por 

meio de atividades dentro do processo, e que, após o processamento, materializa-se nas saídas. 
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capítulo tem como referência o PMBOK®. Entretanto, somente serão detalhadas as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas consideradas relevantes, de forma a não fazer deste capítulo 

uma cópia daquele guia. Ademais, quando julgado necessário, serão acrescidos comentários 

de autores reconhecidos em algumas partes do capítulo.  

 

3.1  Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

 

O processo de planejar o gerenciamento das comunicações consiste em elaborar 

um plano de comunicação apropriado ao projeto, com base nas necessidades de informação e 

requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis. Nesse sentido, o 

objetivo desse processo é identificar e documentar qual a melhor abordagem de comunicação 

a ser utilizada pela organização com os stakeholders, no intuito de buscar maior eficiência
8
 e 

eficácia
9
.  

Os elementos componentes do processo de planejar o gerenciamento das 

comunicações estão ilustrados na FIG.3. 

 
FIGURA 3 – Planejar o gerenciamento de comunicações: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: PMI (2013, pag.289). 

 

                                                           
8
  Eficiência na comunicação corresponde ao fornecimento somente de informações necessárias (PMI®, 2013). 

9
  Eficácia na comunicação corresponde à entrega da documentação certa, no momento certo, à pessoa certa 

(PMI®, 2013). 
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Conforme demonstrado na FIG.3, o planejamento da gestão das comunicações 

considera quatro entradas: o plano de gerenciamento do projeto
10

, o registro das partes 

interessadas, os fatores ambientais da empresa
11

 e os ativos de processos organizacionais
12

. 

O registro das partes interessadas é considerado o documento de entrada mais 

relevante para a elaboração de um plano de comunicação eficaz e eficiente. Nele estão 

registrados e detalhados os interesses, as opiniões e as expectativas dos stakeholders em 

relação ao projeto, de forma a auxiliar no direcionamento da comunicação.  

Iniciando a descrição das ferramentas e técnicas do processo que estão 

demonstradas na FIG.3, a análise dos requisitos das comunicações corresponde à 

determinação das necessidades de informação de cada stakeholder do projeto. Nessa análise, 

o gerente de projeto avalia a complexidade da comunicação do projeto, em função do número 

de canais de comunicação em potencial. A partir desse conhecimento, o gerente de projeto faz 

o planejamento dos canais reais de comunicação, determinando e limitando quem precisará se 

comunicar com quem, qual o perfil das partes interessadas e qual o propósito dessa 

comunicação. O principal objetivo dessa ferramenta é planejar uma comunicação adequada, 

por meio de apropriados canais de ligação entre os envolvidos, evitando, dessa forma, 

transtornos como comunicações indevidas ou falta de comunicação. 

A tecnologia de informações deve proporcionar a transferência de dados entre os 

stakeholders do projeto no momento certo e no formato adequado. A escolha da tecnologia 

depende de diversos fatores, dentre eles: a urgência da informação, a disponibilidade de 

                                                           
10

  O plano de gerenciamento do projeto é o documento que descreve a execução, o monitoramento e o controle 

de todo o projeto.  
11

  Fatores ambientais da organização são condições fora do controle da equipe de projeto e que podem 

influenciar de forma negativa ou positiva, restringir ou direcionar o projeto. De acordo com Heldman (2009), 

os fatores ambientais podem ser: a cultura, a estrutura e o processo organizacionais, a infraestrutura, os 

recursos humanos, as condições de mercado, dentre outros. 
12 

 Os ativos de processos organizacionais correspondem a conhecimentos e dados internos da organização que 

devem ser levados em consideração no projeto. Enquadram-se nessa categoria: os planos, as políticas, o 

conhecimento dos históricos de projetos anteriores semelhantes, enfim, toda base de conhecimento específica 

da organização e por ela usada.
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tecnologia da organização e dos stakeholders, a confidencialidade das informações e o 

ambiente físico do projeto.  

O gerente de projetos também deve utilizar um modelo ou processo de 

comunicação no projeto. O modelo básico, já apresentado no capítulo 2 deste trabalho, 

normalmente é o mais usado pelas equipes de projeto.  

Os métodos de comunicação a serem usados no projeto para o compartilhamento 

das informações devem ser discutidos e acordados pelos stakeholders. Em relação a esses 

métodos, a comunicação pode ser classificada em: interativa, ativa e passiva. A interativa é a 

mais eficiente, pois é aquela em que duas ou mais partes realizam a troca de informações e 

que proporciona um feedback imediato. A comunicação ativa é aquela encaminhada aos 

destinatários, sem a garantia do recebimento, tais como cartas e memorandos; enquanto que a 

passiva é aquela em que o destinatário acessa a informação, no momento mais oportuno para 

ele, como os sites de intranet.  

Por fim, a última ferramenta a ser utilizada no planejamento de comunicações são 

as reuniões, normalmente convocadas para a resolução de problemas ou para a tomada de 

decisões. As reuniões de projeto comumente são formais e pré-agendadas. As reuniões são 

consideradas muito importantes na comunicação, pois representam uma ótima oportunidade 

para os envolvidos no projeto darem o feedback diretamente à equipe de projetos. 

As saídas do processo resumem-se ao plano de gerenciamento de comunicações e 

às atualizações nos documentos do projeto
13

, conforme demonstrado na FIG.3. 

O plano de gerenciamento de comunicações é o principal resultado do processo de 

planejamento das comunicações. Segundo o PMI® (2013, p.295): 

 

 

                                                           
13

  Atualizações nos documentos do projeto podem ser necessárias após o planejamento das comunicações e 

podem incluir alterações no cronograma do projeto e no registro das partes interessadas, por exemplo. 
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O plano de gerenciamento das comunicações é um componente do plano de 

gerenciamento do projeto que descreve como as comunicações do projeto serão 

planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas. O plano contém as seguintes 

informações: 

- Requisitos de comunicações das partes interessadas; 

- Informações a serem comunicadas incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de 

detalhes; 

- Motivo da distribuição daquelas informações; 

- Intervalo de tempo e frequência para a distribuição das informações necessárias e 

recebimento da confirmação ou resposta, se aplicável; 

- Pessoa responsável por comunicar as informações; 

- Pessoa responsável por autorizar a liberação das informações confidenciais; 

- Pessoa ou grupos que receberão as informações; 

- Métodos ou tecnologias usados para a transmissão das informações, tais como 

memorandos, email e/ou comunicados de imprensa; 

- Recursos alocados para a comunicação, incluídos tempo e orçamento; 

- Processo de encaminhamento, identificando os prazos e a cadeia gerencial (nomes) 

para o encaminhamento de questões que não podem ser solucionadas nos níveis de 

pessoal mais baixos; 

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

progresso e o desenvolvimento do projeto; 

- Glossário da terminologia comum; 

- Fluxogramas do fluxo de informações no projeto, fluxos de trabalho com a 

sequência de autorização possível, lista de relatórios, planos de reuniões, etc.; e 

- Restrições de comunicação, normalmente derivadas de leis ou regulamentos 

específicos, tecnologias, e políticas organizacionais, etc. (PMI®, 2013, p.295) 

 

Ressalta-se que o planejamento das comunicações deve ser efetuado, sempre que 

possível, no início do projeto, de forma a possibilitar que os recursos tempo e orçamento 

sejam disponibilizados às atividades necessárias à comunicação. Além disso, é importante 

considerar que o processo de planejamento das comunicações deve ser revisto e revisado 

durante todo o projeto, de forma a garantir a sua aplicabilidade contínua. 

Assim, após o detalhamento do processo de planejar o gerenciamento das 

comunicações, constata-se que ele se destina a identificar as necessidades e a relevância de 

informações dos stakeholders para, a partir desse conhecimento, definir a melhor abordagem 

de comunicação para o projeto. Essas atividades são materializadas com a produção do plano 

de gerenciamento de comunicações.  

Dessa forma, observa-se que o objetivo final desse processo é o plano de 

gerenciamento das comunicações. Esse plano deve identificar todas as técnicas específicas, 

reuniões, relatórios e formulários necessários para manter uma comunicação eficaz no projeto. 
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Enfim, ao fim do processo, o plano de gerenciamento de comunicações estará pronto e 

orientará o processo seguinte, o gerenciamento das comunicações. 

 

3.2  Gerenciar as Comunicações 

 

Continuando a revisão dos principais fundamentos da gestão de comunicações 

abrangidos no PMBOK®, gerenciar as comunicações corresponde ao processo de criar, 

coletar, distribuir, armazenar e recuperar as informações do projeto, dispondo-as no local e 

momento certos, bem como às pessoas certas, com base nas ações previstas no plano de 

gerenciamento das comunicações. Segundo Chaves et al. (2014), conforme o projeto entra em 

sua fase de execução, o gerenciamento de comunicação deve ser implementado. 

O processo de gerenciar as comunicações está demonstrado na FIG.4. 

 
FIGURA 4 – Gerenciar as comunicações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Fonte: PMI® (2013, pag.297). 

 

Observa-se, na FIG.4, que algumas entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

desse processo participam também do processo de planejar as comunicações que foi detalhado 

no item anterior. Sendo assim, para que o estudo não se torne repetitivo, somente as partes 

ainda não apresentadas serão consideradas a partir de então. 

Os relatórios de desempenho do trabalho são entradas no processo de gerenciar as 

comunicações e correspondem a um conjunto organizado e resumido de informações de 

desempenho e progresso do projeto que têm por objetivo conscientizar e gerar decisões. Os 
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relatórios de status, memorandos, justificativas, notas informativas, recomendações e 

atualizações são exemplos de relatórios de desempenho do trabalho.  

Partindo para as ferramentas do processo, existem atualmente vários sistemas 

usados para o gerenciamento e a distribuição das informações de um projeto. A escolha do 

sistema ideal depende da complexidade das comunicações e da tecnologia de informação da 

organização. Nesse sentido, o gerenciamento pode ser realizado por meio de documentos 

impressos, de comunicações eletrônicas ou de ferramentas eletrônicas de gerenciamento de 

projetos
14

. Segundo Chaves et al. (2014), um sistema de informações adequado aumenta a 

produtividade e agiliza a obtenção de dados e a recuperação de documentos. 

Por fim, a última ferramenta apresentada na FIG.4 são os relatórios de 

desempenho, onde estão consolidadas as informações sobre o desempenho, tais como: 

relatórios em andamento, medições e previsões. Essa técnica envolve a coleta de dados 

atualizados, bem como a análise periódica do andamento real do projeto versus o planejado. 

Esses relatórios precisam fornecer informações adequadas para cada stakeholder, sendo 

considerados elementos essenciais nas comunicações do projeto.  

As saídas do processo de gerenciamento de comunicações correspondem às 

próprias comunicações do projeto
15

 e às atualizações no plano de gerenciamento do projeto, 

nos documentos do projeto e nos ativos dos processos organizacionais.  

Dado o exposto, pode-se verificar que o gerenciamento das comunicações é o 

processo responsável por garantir a disponibilização das informações necessárias aos 

stakeholders, no momento e local oportunos, com base no plano de gerenciamento de 

comunicações do projeto. A materialização desse processo é a própria comunicação do 

projeto.  

                                                           
14

  Ferramentas eletrônicas de gerenciamento de projetos: interfaces da web para software de agendamento e 

gerenciamento de projetos, software de apoio a reuniões e escritórios virtuais, dentre outros. 
15

  As comunicações do projeto são as mais variadas possíveis e essenciais para garantir o alinhamento entre os 

stakeholders, tais como os relatórios de desempenho, a posição das entregas e do cronograma, a situação dos 

custos incorridos, dentre outros. 
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3.3  Controlar o Gerenciamento das Comunicações 

 

Prosseguindo na revisão dos principais fundamentos da gestão de comunicações 

abrangidos no PMBOK®, o controle do gerenciamento das comunicações corresponde ao 

processo de monitorar e controlar as comunicações durante todo o ciclo de vida do projeto 

para garantir o atendimento das exigências de informação dos stakeholders. 

A FIG.5 demonstra o processo de controlar o gerenciamento das comunicações.  

 
FIGURA 5 – Controlar o gerenciamento das comunicações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Fonte: PMI® (2013, pag.303). 

 

Assim como ocorrido no processo de gerenciar as comunicações, algumas 

entradas, ferramentas e técnicas, e saídas apresentadas na FIG.5 já foram apresentadas nos 

tópicos anteriores. Da mesma forma, somente os itens ainda não descritos serão apresentados 

a seguir. 

O registro das questões é o documento onde ficam registradas todas as questões e 

os problemas ocorridos no projeto. Os gerentes de projetos o utilizam para documentar os 

problemas e monitorar suas soluções, por meio do registro de quem é o responsável pela 

resolução de determinada questão e de um prazo para a respectiva solução. 

Ainda em relação às entradas, os dados de desempenho do trabalho são as 

informações detalhadas sobre as comunicações que efetivamente foram distribuídas, o 
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feedback sobre as comunicações e outras observações em estado bruto observadas na 

execução das atividades de comunicação do projeto. 

As ferramentas e técnicas utilizadas no controle das comunicações incluem os 

sistemas de gerenciamento de informações, as reuniões e a opinião especializada
16

. 

Passando para as saídas do processo, as informações sobre o desempenho do 

trabalho são geradas a partir dos dados de desempenho do trabalho, só que, neste momento, 

encontram-se organizados e resumidos para serem distribuídos às partes interessadas do 

projeto.  

O processo de controlar o gerenciamento das comunicações frequentemente 

resulta na necessidade de ajustes no processo de comunicação. As solicitações de mudança 

são geradas como resultado desses ajustes.  

Dessa forma, após uma passagem por todo o processo do controle do 

gerenciamento de comunicações, pode-se verificar que seu objetivo principal é assegurar, por 

meio das ferramentas e técnicas descritas anteriormente, que as necessidades de informação 

dos stakeholders sejam plenamente atendidas. 

Por fim, os processos de gerenciamento de comunicações citados neste capítulo 

apresentam técnicas para serem aplicadas na comunicação de um projeto, no intuito de 

minimizar os impactos que uma comunicação inadequada pode ocasionar no resultado do 

projeto, tais como atraso de cronograma e aumento de custos. 

No capítulo seguinte, será efetuada a análise da gestão de comunicação adotada no 

projeto do S-BR, com base nos fundamentos até aqui apresentados. 

                                                           
16

  O gerente de projetos pode solicitar uma opinião especializada para a análise do impacto das comunicações 

do empreendimento, que corresponde a uma avaliação externa a ser fornecida por uma pessoa ou grupo com 

conhecimento especializado no assunto. 



 

4  O GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES NO PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO DOS SUBMARINOS CONVENCIONAIS 

 

Neste capítulo, serão analisados os métodos adotados na gestão de comunicações 

do projeto dos S-BR, fundamentados nos conceitos constantes do PMBOK®. 

Primeiramente serão registrados os aspectos considerados importantes de cada 

processo da gestão de comunicações do projeto dos S-BR, baseados na pesquisa documental.  

Após isso, será realizada a comparação e a análise da concordância entre os 

procedimentos executados na construção dos S-BR com aqueles abordados no PMBOK®. 

Essa comparação será efetuada com o auxílio de quadros para cada um dos três processos que 

compõem a gestão de comunicações constantes no PMBOK®, considerando o questionário 

respondido na pesquisa de campo. 

Por fim, o último item deste capítulo apresentará uma síntese da análise 

documental e de campo realizadas, bem como um quadro que reúne as comparações efetuadas 

nos três processos do gerenciamento de comunicações. 

 

4.1  Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental foi fundamentada no Plano de Comunicações do 

PROSUB (PCP) (BRASIL, 2016a) e em dois relatórios de acompanhamento: Relatório 

Global de Acompanhamento (RGA) n
o 

12 (BRASIL, 2016b) e Relatório Particular de 

Acompanhamento (RPA) n
o 

12 do Contrato 1A
17

 (BRASIL, 2016c). Além disso, foram 

examinadas as funcionalidades dos sistemas de gerenciamento de informações do PROSUB e 

da Reunião Informativa de Progresso (RIP). 

                                                           
17

  Contrato 1A - Contrato assinado entre a MB e a DCNS, que tem por objeto o fornecimento do pacote de 

material para os 4 S-BR. 
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As análises do presente estudo foram baseadas na teoria apresentada nos capítulos 

2 e 3 desta dissertação, bem como nos documentos anteriormente citados.  

Antes de iniciar a análise documental, é importante conhecer um aspecto 

específico do PROSUB. Dentre os vários contratos do PROSUB assinados em 2009, um 

deles, acordado entre a MB e o Consórcio Baía de Sepetiba (CBS)
18

, tem por objetivo a 

administração, o planejamento e a coordenação do objeto precípuo. Nesse contexto, uma das 

obrigações contratuais do CBS é gerenciar e administrar a comunicação referente ao 

PROSUB, durante todo o ciclo de vida do empreendimento, atuando como Órgão Gestor
19

 do 

programa. Cabe à MB, por sua vez, fiscalizar o cumprimento dessa obrigação contratual, além 

de seguir as orientações do PCP, no que lhe couber. 

Além disso, também é importante destacar que o PCP tem por objetivo 

estabelecer um método de comunicação único relativo ao empreendimento, englobando o 

planejamento das comunicações dos três projetos do programa. Como o objeto deste estudo 

está delimitado à construção dos S-BR, as informações constantes no PCP que forem relativas 

aos outros projetos do programa serão desconsideradas.  

Partindo das considerações anteriormente expostas, nos subitens seguintes serão 

apresentadas as análises realizadas nos processos do gerenciamento das comunicações do 

projeto S-BR. 

 

4.1.1  Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

 

Conforme apresentado no item 3.1 deste trabalho, o principal resultado do 

processo de planejar o gerenciamento de comunicações é o plano de comunicações. Nesse 

                                                           
18

  CBS – Consórcio formado pelos contratados do PROSUB: Construtora Norberto Odebrecht (CNO), Indústria 

de Construção Naval (ICN) e DCNS. 
19

  Órgão Gestor –É constituído por representantes com experiência em gerenciamento de projetos e obras de 

engenharia de grande porte do Consórcio Baía de Sepetiba (CBS). Esse órgão tem competência para 

coordenar a execução dos contratos do projeto.  
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sentido, o exame foi baseado comparando-se as informações que devem estar presentes num 

plano de comunicações
20

 segundo o PMBOK®, com o PCP, no que tange ao projeto dos S-

BR. O resumo dessas comparações está demonstrado no QUADRO 1. A presença de cada 

item indicado pelo PMBOK®, no PCP, será representada pela letra “S”, do contrário, será 

representada a letra “N”.  

QUADRO 1 

Comparação entre os Planos de Comunicações (PMBOK® x PCP) 

N° Informações Constantes do Plano de Comunicações segundo PMBOK® PCP 

1 Requisitos de comunicações das partes interessadas S 

2 Informações a serem comunicadas incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de 

detalhes 

S 

3 Motivo da distribuição daquelas informações S 

4 Intervalo de tempo e frequência para a distribuição das informações necessárias e 

recebimento da confirmação ou resposta, se aplicável 

S 

5 Pessoa responsável por comunicar as informações S 

6 Pessoa responsável por autorizar a liberação das informações confidenciais S 

7 Pessoa ou grupos que receberão as informações S 

8 Métodos ou tecnologias usados para a transmissão das informações, tais como 

memorandos, email e/ou comunicados de imprensa 

S 

9 Recursos alocados para a comunicação, incluídos tempo e orçamento N 

10 Processo de encaminhamento, identificando os prazos e a cadeia gerencial (nomes) 

para o encaminhamento de questões que não podem ser solucionadas nos níveis de 

pessoal mais baixos 

S 

11 Método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das comunicações com o 

progresso e o desenvolvimento do projeto 

N 

12 Glossário da terminologia comum S 

13 Fluxogramas do fluxo de informações no projeto, fluxos de trabalho com a sequência 

de autorização possível, lista de relatórios, planos de reuniões, etc 

S 

14 Restrições de comunicação, normalmente derivadas de leis ou regulamentos 

específicos, tecnologias, e políticas organizacionais 

S 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As principais considerações relativas às comparações efetuadas no QUADRO 1 

estão explicitadas a seguir.  

Uma das informações mais importantes do processo de planejamento refere-se a 

análise dos requisitos de comunicações das partes interessadas. O projeto dos S-BR possui 

                                                           
20

  As informações que devem estar presentes num plano de comunicações estão descritas no Capítulo 3 deste 

trabalho (página 23). 
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uma grande quantidade de partes interessadas, identificadas detalhadamente em capítulo 

específico do PCP. As informações consideram os objetivos e as responsabilidades de cada 

um dos stakeholders, bem como quem deve se comunicar com quem. Dessa forma, pode-se 

verificar que, durante o planejamento, houve a preocupação de que ficassem registradas, no 

PCP, quais as informações que as partes interessadas necessitavam, bem como quais seriam 

os corretos canais de ligação a serem utilizados no projeto.  

Em continuação à análise dos requisitos das comunicações, o PCP detalha 

também como devem ser efetuadas as comunicações internas e externas do projeto, além dos 

principais responsáveis por gerenciá-las. Essas informações são apresentadas por meio 

descritivo e de fluxogramas. Esse detalhamento das comunicações permite verificar que, 

durante o planejamento, foram vislumbradas as mais diversas comunicações que poderiam 

acontecer no projeto de construção dos S-BR, o que de certa forma aumenta as chances de 

uma comunicação eficaz e, consequentemente, minimiza as chances de ocorrência de 

comunicações indevidas. Da análise dos requisitos das comunicações do PCP, constata-se que 

a ferramenta descrita no item 3.1 deste trabalho foi corretamente empregada no projeto. 

Logo no início do PCP foi estabelecido o português como o idioma oficial da 

comunicação entre as partes e um glossário da terminologia comum. O formato, o conteúdo e 

os requisitos de sigilo das informações obedecem aos termos determinados nos contratos. A 

adoção desses procedimentos proporciona a diminuição da ocorrência dos ruídos previstos no 

modelo de comunicação apresentado no subitem 2.3.1 deste estudo. 

Os métodos de comunicação a serem utilizados no projeto também são 

demonstrados no PCP. Importante ressaltar que este define que as comunicações informais 

não têm valor contratual e que comunicações relevantes devem ser oficializadas em 

documentos formais, mesmo que sejam iniciadas informalmente. Além disso, é importante 

destacar a exigência de um feedback nas correspondências formais que deve ser realizado por 
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meio de assinaturas, protocolos de recebimento, certificação digital, dentre outros. A 

exigência do feedback demonstra a preocupação dos planejadores quanto à certeza de 

recebimento da mensagem pela pessoa certa e é fator relevante levantado na descrição 

conceitual do processo de comunicação demonstrado no subitem 2.3.1 deste trabalho.  

Em relação à tecnologia, o PCP reporta que, em função do porte do projeto, da 

quantidade de stakeholders, da quantidade de documentos e dos requisitos de segurança das 

informações, o gerenciamento da comunicação do projeto de construção dos S-BR deverá ser 

apoiado por sistemas informatizados.  

Nesse sentido, no âmbito do CBS foi adotado um sistema, denominado SIS-CBS, 

que trata de todos os documentos do CBS e de toda correspondência formal trocada entre os 

Contratados e a MB. No âmbito da MB, há sistemas específicos que dão apoio aos 

documentos do projeto. Esses sistemas serão detalhados no próximo subitem deste capítulo. 

Quanto às reuniões, identificou-se a previsão de realização de diversas reuniões 

formais, divididas em contratuais
21

, de interface
22

 e de risco
23

. Essas reuniões estão 

apresentadas em capítulo próprio do PCP, onde estão descritos o objetivo, a frequência, a 

periodicidade e os participantes de cada uma delas. Para determinados assuntos, existem 

reuniões semanais previstas, o que demonstra a preocupação de envolver e comprometer 

todos os stakeholders no projeto. A utilização da comunicação, neste caso materializada pelas 

reuniões, como uma ferramenta de integração dos stakeholders é fundamental para o sucesso 

do projeto, conforme demonstrado no subitem 2.3.2 deste trabalho. 

Além disso, as reuniões proporcionam uma oportunidade para os seus 

participantes darem um feedback imediato às mensagens transmitidas. Tal procedimento está 

de acordo com a ferramenta relativa a reuniões, apresentada no item 3.1 desta dissertação.  

                                                           
21

  As reuniões contratuais são aquelas previstas nos Contratos do PROSUB, normalmente relacionadas às 

discussões e ao acompanhamento do andamento do projeto, compostas pelos principais stakeholders. 
22

  As reuniões de interface são aquelas relacionadas a assuntos que envolvem mais de um contrato do 

PROSUB, já que estes se inter-relacionam. 
23

  As reuniões de riscos são realizadas para a atualização dos riscos do PROSUB. 
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O PCP prevê ainda a elaboração de diversos documentos formais para a 

comunicação com os principais stakeholders. Dentre eles, os RPA de cada contrato e o RGA, 

elaborados semestralmente pelo CBS, são considerados fundamentais na comunicação do 

projeto. Esses documentos serão detalhados durante a análise do processo de gerenciamento 

das comunicações. 

No PCP, não foram identificadas as informações sobre o tempo e o orçamento 

para as atividades de comunicação, conforme demonstrado no QUADRO 1 (item n° 9). O 

PMBOK® considera que essas informações são importantes para que os recursos relativos à 

comunicação sejam disponibilizados quando necessário, conforme ressalta o item 3.1 deste 

trabalho. Contudo, como o gerenciamento e a administração da comunicação do projeto é uma 

das atribuições contratuais do CBS, o custo dessas atividades já está incluído no valor do 

serviço pago pela MB e está previsto nas cláusulas do contrato. Nesse sentido, verifica-se que 

apesar do PCP não apresentar tais informações, os recursos relativos à comunicação são 

disponibilizados no momento necessário, por questões contratuais.  

Também não foi identificado no PCP um método que demonstre como serão 

realizadas as suas atualizações. Como comentado no item 3.1 deste trabalho, o plano de 

comunicações deve ser revisado durante todo o projeto para permitir a sua aplicação contínua.  

Da análise do PCP, como aspectos positivos foram observados a utilização de 

uma sistemática adequada para o planejamento das comunicações e o apoio que a alta 

gerência proporciona para a utilização dessa sistemática. Verifica-se que o PCP, no que se 

refere ao projeto de construção dos S-BR, contém diversas informações consideradas 

essenciais pelo PMBOK®, exceto aquelas relacionadas aos recursos de tempo e orçamento 

destinados às atividades de comunicação e quanto ao método de revisão do plano.  
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4.1.2  Gerenciar as Comunicações 

 

Como já ressaltado no item 3.2 deste trabalho, o processo de gerenciar as 

comunicações é aquele que garante a disponibilização das informações necessárias aos 

stakeholders, no momento e local oportunos, com base no plano de gerenciamento de 

comunicações. Esse processo tem como resultado principal a própria comunicação no projeto. 

Nesse sentido, a pesquisa desse processo baseou-se em verificar se as ferramentas utilizadas 

no projeto de construção dos S-BR são capazes de atender os requisitos dos seus stakeholders, 

disponibilizando informações no momento e local adequados. 

No que tange às ferramentas do processo, a pesquisa se ateve aos sistemas de 

gerenciamento de informações e aos relatórios de desempenho do projeto, visto que as outras 

técnicas do processo - tecnologia da informação, modelos e métodos de comunicação - já 

foram apresentadas na análise do PCP, efetuada no subitem anterior.  

No âmbito do CBS, o SIS-CBS é um sistema de gestão eletrônica de informações 

e documentos acessível online para usuários autorizados. Contudo, verificou-se que os 

documentos preparados pelo CBS são distribuídos aos principais stakeholders do projeto por 

meio de comunicação formal escrita ou por meio eletrônico. Caso a comunicação seja 

efetuada por meio eletrônico, de forma a proporcionar a segurança das informações, o CBS 

utiliza as ferramentas de precaução recomendadas pelas MB, tais como uso de truecript
24

 e 

eraser
25

.  

O SISINFOTEC também é um sistema de gestão eletrônica de informações 

acessível online para usuários autorizados, só que utilizado no âmbito da MB (COGESN). O 

referido sistema foi implantado no ano de 2016 e apresenta diversos módulos que contemplam 

informações consideradas necessárias aos stakeholders internos, ou seja, da MB, o que é um 

                                                           
24

  Truecript - Software para criptografia de arquivos eletrônicos sensíveis que estejam em notebooks, pendrives 

e discos óticos (BRASIL, 2016a). 
25

  Eraser - Software utilizado para apagar diretórios definitivamente (BRASIL, 2016a). 
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fator importante no processo de gerenciamento de comunicações, conforme apresentado no 

item 3.2 deste estudo. 

O módulo do sistema verificado neste trabalho foi o relativo ao projeto dos S-BR, 

que apresenta a divisão pelos contratos componentes do projeto. O sistema permite que sejam 

obtidos quaisquer documentos expedidos ou recebidos de cada contrato e as atas de reuniões 

realizadas, além de diversas informações tais como: os contratos e seus aditivos, os 

indicadores de transferência de tecnologia do projeto, os relatórios de acompanhamento do 

PROSUB e de cada contrato e os planos de gerenciamento. Dado o exposto, o sistema é capaz 

de auxiliar na criação, coleta, distribuição, armazenamento e recuperação de informações do 

projeto, dispondo-as no local e momentos necessários, às pessoas certas, funções essenciais 

do gerenciamento de comunicações, conforme citado no item 3.2 deste trabalho. 

De acordo com o subitem 2.3.2 desta dissertação, a comunicação é importante 

para formar um elo de integração na equipe e para a compreensão dos objetivos. Nesse 

sentido, verifica-se que o SISINFOTEC apresenta em sua tela inicial, por meio de um recurso 

gráfico, o progresso físico da construção de cada um dos submarinos do projeto, 

demonstrando a preocupação de envolver e motivar todos da organização em torno do 

objetivo final do projeto.  

Cabe ressaltar que o SISINFOTEC, assim como qualquer sistema, necessita que 

os dados sejam nele inseridos. Para tal, é primordial que a organização estimule a adoção à 

sistemática do processo e proporcione um treinamento apropriado para as pessoas que 

incluem os dados no sistema. Constatou-se que essas atividades são atualmente executadas no 

projeto, o que identifica uma influência positiva de um fator ambiental da organização, 

conforme mencionado no item 3.1 deste trabalho. 

O SIGDEM também pode ser considerado um sistema de gestão eletrônica de 

documentos, utilizado no âmbito da MB, que permite enviar, receber, tramitar e controlar 
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documentos, monitorar respostas, verificar referências a outros documentos e auditar 

responsabilidades. Da mesma forma que o SISINFOTEC, ele proporciona a criação, coleta, 

distribuição, armazenamento e recuperação de dados do projeto, todos necessários a um bom 

gerenciamento de comunicações.  

Quanto aos relatórios de desempenho previstos como ferramentas do processo no 

tópico 3.2 deste estudo, para a pesquisa foram utilizados o RGA n
o 

12 e o RPA n
o 

12 do 

Contrato 1A, ambos referentes ao período de abril a setembro de 2016.  

O RGA n
o 

12 apresenta a evolução dos projetos do PROSUB, ocorrida no período 

de abril a setembro de 2016, e uma avaliação integrada da atual situação do programa. O 

corpo do RGA apresenta a situação atual das diversas gestões do PROSUB (interface, escopo, 

cronograma, riscos, comunicação e financeira) e é preparado com base no RPA de cada 

contrato, consolidando todas as informações do projeto e do programa, seguindo as 

orientações e os modelos constantes do PCP. Considerando os elementos que compõem o 

RGA, ele é considerado um elemento essencial de comunicação do projeto, conforme 

apresentado no item 3.2 deste trabalho. 

O RPA n
o 

12 do Contrato 1A relata o desenvolvimento das atividades relativas ao 

fornecimento do pacote de material para os 4 S-BR, no período de abril a setembro de 2016, 

principalmente no que diz respeito à evolução dos pontos considerados de atenção. Esse 

relatório considera o progresso físico do projeto, o progresso financeiro, o cronograma físico-

financeiro, fatos relevantes ocorridos no período, dentre outros. Esse detalhamento demonstra 

a preocupação em atender as necessidades de informação dos stakeholders, conforme descrito 

no item 3.2 deste estudo. Da mesma forma que o RGA, o RPA segue as orientações e os 

modelos constantes do PCP. 

Para uma melhor visualização da abrangência dos relatórios anteriormente 

citados, o QUADRO 2 demonstra a comparação entre os itens constantes do RGA e do RPA 
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com os aqueles constantes do relatório considerado mais elaborado pelo PMBOK® (PMI®, 

2013, p.301). A presença de cada item indicado pelo PMBOK®, no RGA ou no RPA, será 

representada pela letra “S”, do contrário, será representada a letra “N”. 

 

QUADRO 2  

Comparação entre os Relatórios de Desempenho (PMBOK® x RGA e RPA) 

N° Itens apresentados em relatórios mais elaborados segundo o PMBOK® RGA RPA 

1 Análise do desempenho anterior S S 

2 Análise de previsões do projeto (incluindo tempo e custo) S S 

3 Situação atual dos riscos e questões S N 

4 Trabalho concluído durante o período S S 

5 Trabalho a ser concluído no próximo período S S 

6 Resumo das mudanças aprovadas no período S S 

7 Outras informações relevantes que são analisadas e discutidas S S 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No QUADRO 2, verifica-se que a situação atual dos riscos e questões (item n° 3) 

não consta no RPA n
o 
12 do Contrato 1A, pois os riscos não são analisados por contrato, e sim 

em conjunto no projeto dos S-BR e no PROSUB, no âmbito do RGA. Esse fato é considerado 

um aspecto positivo, visto que os contratos e projetos do PROSUB são inter-relacionados. 

Após a apreciação do RGA e do RPA, constata-se que eles proporcionam um 

nível de atendimento de informações elevado às partes interessadas, além de serem elaborados 

de acordo com as orientações emanadas no PCP. Cabe ainda destacar que as informações 

consolidadas nesses relatórios são validadas pelos principais stakeholders (MB, DCNS, ICN e 

CNO).  

Concluindo a análise do processo de gerenciar as comunicações do projeto de 

construção dos S-BR, observa-se a existência de sistemas de gerenciamento de informações 

que proporcionam a disseminação de informações para a pessoa certa, no local adequado e no 
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momento oportuno. Além disto, constata-se que os relatórios de desempenho verificados na 

pesquisa são bastante completos e fornecem de forma detalhada todas as informações do 

projeto ou do contrato, conforme o caso, no período considerado.  

Por fim, pode-se verificar que, com base na amostra analisada, as comunicações 

do projeto são realizadas com base em processos pré-estabelecidos no PCP e que atendem ao 

propósito de estabelecer uma comunicação clara, minimizando as chances de ocorrência de 

problemas em função de comunicação indevida ou da falta de comunicação. 

 

4.1.3  Controlar o Gerenciamento das Comunicações 

 

A pesquisa do processo de controlar o gerenciamento das comunicações analisará 

as informações relativas à RIP, que é considerada uma das mais importantes reuniões 

contratuais do projeto. As outras ferramentas do processo não foram consideradas, visto que 

os sistemas de gerenciamento de informação já foram detalhados no subitem anterior e que 

não houve a utilização no projeto da ferramenta opinião especializada, explicada no item 3.3 

deste trabalho. 

A RIP tem por objetivo discutir o andamento global do empreendimento, expor os 

riscos e os possíveis impactos futuros e estudar as soluções propostas para os problemas 

constatados. A realização da RIP está prevista no PCP, sua periodicidade é semestral e 

participam dela os principais stakeholders do projeto (Alta Administração da MB, COGESN, 

Fiscais de Contrato, CBS, CNO, DCNS e ICN). As informações que balizam a realização da 

RIP são o RGA e os RPA de cada contrato.  

Verifica-se que a RIP funciona como uma importante ferramenta de comunicação 

do projeto dos S-BR, pois apresenta aos stakeholders uma visão dos erros e acertos ocorridos 

no projeto no período e proporciona uma oportunidade de acerto de rumo, caso necessário, 
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quanto ao futuro. Esse acerto de rumo é realizado por meio das atualizações presentes nas 

saídas do processo, apresentadas no item 3.3 desta dissertação. 

Dado o exposto, constata-se que a RIP atende o objetivo apresentado no item 3.3 

deste estudo, ou seja, auxilia o monitoramento e o controle das comunicações durante todo o 

ciclo de vida do projeto, garantindo o atendimento das necessidades de informação dos 

stakeholders. 

 

4.2  Pesquisa de Campo 

 

A metodologia utilizada na pesquisa de campo foi reproduzida de Silva (2013)
26

 e 

adaptada por esta autora de forma a atender aos objetivos deste estudo. Com base na teoria 

apresentada nos capítulos anteriores deste trabalho, o questionário usado na pesquisa de 

campo foi elaborado por esta autora
27

. 

Dessa forma, foi realizada uma entrevista e aplicado um questionário, respondidos 

pela Sra. Renata Lima Ferreira Romeu, PMP 
28

, engenheira que atua no projeto dos S-BR 

como facilitadora da implantação dos processos de gerenciamento de projetos. O questionário 

e as respectivas respostas encontram-se no APÊNDICE A. 

Considerando o nível de atendimento do projeto às perguntas efetuadas, as 

respostas obtidas no questionário foram separadas de acordo com os processos do 

gerenciamento das comunicações e adequadas à escala de verificação de Likert
29

. Essa escala 

considera a seguinte hierarquia: 

                                                           
26

  A metodologia de Silva (2013) foi escolhida, pois em sua monografia apresentada à Escola de Guerra Naval, 

em 2013, sobre o tema “A Gestão de Riscos na obtenção dos S-BR”, o autor sugere que a metodologia 

empregada em seu trabalho poderia servir de base para análises do mesmo tipo em outros projetos da MB. 
27

  Questionário adaptado de Silva (2013). 
28

  PMP corresponde à sigla de Project Management Professional – Profissional de Gerenciamento de Projeto. 

Para conseguir esse certificado, o avaliado deve passar por um exame que atesta seu conhecimento técnico 

em Gerência de Projeto. Essa certificação é a principal qualificação profissional na área (SILVA, 2013). 
29

  A escala de verificação de Likert é normalmente utilizada em questionários, nos quais os perguntados emitem 

seu grau de concordância com uma afirmação (SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014). 
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a) zero – Discordo totalmente; 

b) um – Discordo em parte;  

c) dois – Nem discordo nem concordo; 

d) três – Concordo em parte; e 

e) quatro – Concordo totalmente. 

Cada resposta obtida no questionário recebe uma pontuação. O somatório dos 

pontos obtidos pelas respostas em cada processo é então comparado com o total de pontos que 

poderia ter sido obtido naquele processo, obtendo-se um percentual de concordância com o 

PMBOK®. 

É importante ressaltar que o método de pontuação descrito anteriormente também 

foi extraído de Silva (2013). A soma dos pontos finais de cada processo em comparação à 

pontuação máxima que poderia ter sido obtida revela o grau de conformidade
30

 do processo 

em relação aos procedimentos considerados no PMBOK®, conforme TAB. 1: 

 

TABELA 1  

Grau de Conformidade 

Faixa Percentual Grau de Conformidade 

0 a 20 % Insuficiente 

20 a 40 % Regular 

40 a 60 % Bom 

60 a 80 % Muito Bom 

80 a 100 % Excelente 
Fonte: Silva (2013, p.52). 

 

Essa tabela também será utilizada para a avaliação do gerenciamento de 

comunicações como um todo, conforme será demonstrado no item 4.3 desta dissertação.  

Nos subitens seguintes serão apresentadas as pontuações obtidas no questionário, 

divididas pelos processos constantes no PMBOK®: planejar o gerenciamento das 

                                                           
30

  Grau de conformidade – No decorrer deste trabalho, o grau de conformidade também será referenciado como 

grau, nível ou relação de concordância. 
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comunicações (8 perguntas); gerenciar as comunicações (12 perguntas); e controlar o 

gerenciamento das comunicações (4 perguntas). 

Nas tabelas seguintes, a coluna “S-BR” representa a pontuação atribuída ao 

projeto, a partir da resposta da pesquisa; e a coluna “TOT” representa a pontuação máxima 

que poderia ser obtida na resposta. 

 

4.2.1  Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

 

Como pode ser visto na TAB. 2, o processo de planejar o gerenciamento das 

comunicações obteve uma pontuação de 27 pontos, do total de 32 pontos, obtendo um 

percentual de 84% de grau de conformidade. Comparando-se esse percentual com a TAB. 1, 

verifica-se que o nível de concordância desse processo foi considerado “excelente”. 

 

TABELA 2 

Conformidade do Processo de Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

N° Pergunta S-BR TOT 

1 O projeto utilizou processos padronizados e documentados para o planejamento das 

comunicações? 

4 4 

2 O Plano de Gerenciamento de Comunicações foi planejado por uma equipe que teve 

treinamento adequado para esse feito? 

3 4 

3 Para a realização do Plano de Gerenciamento de Comunicações, foram consideradas 

as necessidades de informação de cada stakeholder? 

4 4 

4 O Plano estabelece um processo de distribuição da informação aos stakeholders? 4 4 

5 O Plano estabelece um Repositório Central para o armazenamento das informações 

do projeto? 

3 4 

6 O Plano estabelece um método de comunicação com os stakeholders? 4 4 

7 Foram realizadas reuniões frequentes e agendadas no cronograma do projeto para o 

desenvolvimento e análise (reajuste) do Plano de Comunicações? 

3 4 

8 O Plano de Comunicações foi elaborado em conjunto ao Plano do Projeto? 2 4 

Soma 27 32 

Percentual 84% 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Silva (2013). 
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As justificativas para as questões que não receberam a pontuação máxima na 

avaliação estão a seguir apresentadas.  

Quanto ao treinamento da equipe para a elaboração do PCP (questão n° 2), apesar 

da equipe não ter tido um treinamento específico para esse fim, todos os seus integrantes já 

possuíam expertise em gerência de projetos. Nesse sentido, os responsáveis pela elaboração 

do PCP possuíam a capacitação necessária para o desenvolvimento dessa atividade.  

O PCP estabelece dois repositórios centrais para o armazenamento de informações 

do projeto (questão n° 5), um no âmbito do CBS e um no âmbito da MB. A existência de dois 

repositórios apresenta a desvantagem de gerar retrabalho para a MB, pois as informações 

recebidas do CBS têm que ser inseridas no seu sistema.  

Quanto à realização de reuniões para a elaboração do PCP pela equipe de projetos 

(questão n° 7), foram realizadas frequentes reuniões para o seu desenvolvimento, porém elas 

não estavam agendadas no cronograma do projeto. Esse fato não influencia o resultado do 

PCP, contudo, demonstra que não houve o planejamento para a realização das reuniões, o que 

pode ter ocasionado adequações de tempo em outras atividades do projeto. 

Por fim, quanto à elaboração do PCP (questão n° 8), verificou-se que ele foi 

elaborado após o plano do projeto, o que não é aconselhável, conforme apresentado no item 

3.1 desta dissertação.  

 

4.2.2  Gerenciar as Comunicações 

 

Como pode ser observado na TAB. 3, o processo de gerenciar as comunicações 

obteve uma pontuação de 46 pontos, do total de 48 pontos, obtendo um percentual de 96% de 

grau de conformidade. Comparando-se esse percentual com a TAB. 1, verifica-se que o nível 

de concordância desse processo foi considerado “excelente”. 
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TABELA 3 

Conformidade do Processo de Gerenciar as Comunicações 

N° Pergunta S-BR TOT 

1 As orientações constantes do Plano de Comunicações são seguidas no 

gerenciamento das comunicações? 

4 4 

2 Foi utilizado um processo de distribuição da informação aos stakeholders com 

base no Plano de Gerenciamento de Comunicações? 

4 4 

3 Foi utilizado um Repositório Central para o armazenamento das informações do 

projeto com base no Plano de Gerenciamento de Comunicações? 

3 4 

4 Existe algum sistema de gerenciamento de informações no projeto (documentos 

impressos, comunicações eletrônicas ou ferramentas eletrônicas de gerenciamento 

de projetos)?  

4 4 

5 O projeto utilizou processos padronizados e documentados para o processo 

Relatórios de desempenho? 

4 4 

6 O projeto utiliza um formato padrão de Relatório de desempenho? 4 4 

7 Os relatórios ficam disponíveis na intranet para consulta?  4 4 

8 Os relatórios são emitidos na periodicidade determinada pelo Plano de 

Comunicações? 

4 4 

9 Existe uma comunicação aberta entre todos os membros da equipe e os 

stakeholders? 

3 4 

10 Os métodos de comunicação estabelecidos no Plano estão sendo seguidos? 4 4 

11 As comunicações exigem um feedback do receptor? 4 4 

12 As reuniões são realizadas na periodicidade determinada no Plano de 

Comunicações? 

4 4 

Soma 46 48 

Percentual 96% 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Silva (2013). 

 

A forma de armazenamento das informações (questão 3) não recebeu a pontuação 

máxima, pois, como já comentado no subitem anterior, o projeto dispõe de dois repositórios, 

um no âmbito do CBS e um no âmbito da MB.  

Quanto à comunicação entre todos os participantes do projeto (questão n° 9), a 

respondente avalia que existe uma comunicação aberta no projeto, contudo, não se sentiu à 

vontade em concordar totalmente que ela ocorre entre todos os envolvidos no projeto. Dessa 

forma, não foi possível efetuar a avaliação desta resposta. 
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4.2.3  Controlar o Gerenciamento das Comunicações 

 

Como pode ser verificado na TAB. 4, o processo obteve uma pontuação de 12 

pontos, do total de 16 pontos, obtendo um percentual de 75% de grau de conformidade. 

Comparando-se o esse percentual com a TAB. 1, verifica-se que o nível de concordância 

desse processo foi considerado “muito bom”. 

 

TABELA 4 

Conformidade do Processo de Controlar o Gerenciamento das Comunicações 

N° Pergunta S-BR TOT 

1 Existe algum documento onde estão registrados os problemas ou outras questões 

ocorridos no projeto? 

2 4 

2 O Plano de Comunicações é revisto ou revisado no decorrer do projeto? 3 4 

3 As solicitações de mudança do projeto são documentadas? 4 4 

4 Existe um sistema de gerenciamento de informações que dê suporte ao controle 

das comunicações? 

3 4 

Soma 12 16 

Percentual 75% 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Silva (2013). 

 

A seguir são apresentadas as justificativas para as questões que não receberam a 

pontuação “4” na avaliação.  

Em relação ao registro de problemas e questões ocorridas no projeto (questão n° 

1), verificou-se a inexistência de um documento que registre essas informações, apenas os 

riscos são documentados. Como comentado no item 3.3 deste trabalho, o registro das questões 

é um documento de entrada no processo de controle das comunicações, utilizado para 

documentar os problemas e monitorar as soluções, com definições de responsabilidades e 

prazos. Dessa forma, se o projeto não possui um documento que contemple essas 

informações, os problemas podem ficar adormecidos por determinado tempo, o que é 

prejudicial para o andamento do projeto. Além disso, o registro das questões pode ajudar a 
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organização, caso futuramente o mesmo problema venha a ocorrer, funcionando como um 

banco de dados de lições aprendidas. 

Quanto à revisão do plano de comunicações no decorrer do projeto (questão n° 2), 

a respondente afirma que o PCP sofre revisões quando necessário, porém não existe uma 

rotina planejada para essa atividade. Por outro lado, o PMBOK ® estabelece que o plano de 

comunicações deve prever um método de revisão, conforme visto no item 3.1 deste estudo, 

contudo, ele não propõe uma temporariedade específica para essa atividade. Nesse sentido, 

verificou-se que o PCP se encontra na revisão 14, sendo que a primeira versão é datada de 

setembro de 2010, ou seja, em sete anos foram realizadas 14 atualizações, uma média de duas 

atualizações por ano. Dessa forma, pode-se interpretar que, apesar de não possuir uma 

temporariedade específica para sua revisão, o PCP tem sido frequentemente revisto, o que 

proporciona sua contínua aplicação. 

Por fim, em relação ao sistema de gerenciamento de informações (questão n° 4), o 

projeto dispõe de dois sistemas de gerenciamento de informações, como já comentado no 

subitem 4.2.1 deste trabalho.  

 

4.3  Síntese da Análise do Gerenciamento das Comunicações 

 

Este item apresenta uma síntese da análise documental e de campo realizadas, 

bem como a consolidação dos processos para a avaliação da concordância entre os 

procedimentos de gerenciamento de comunicações utilizados no projeto de construção dos S-

BR e aqueles estabelecidos no PMBOK®, realçados no capítulo 3.  

Da análise documental, constatou-se que o PCP, elaborado no processo de 

planejamento das comunicações do projeto, segue as orientações contidas no PMBOK®, 
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exceto aquelas relacionadas às informações referentes aos recursos de tempo e orçamento 

para as atividades de comunicação e de um método de revisão do plano.  

Quanto ao processo de gerenciamento das comunicações, verificou-se que o 

SISINFOTEC proporciona a disponibilização de informações essenciais aos stakeholders 

internos, no local e momento adequados. Contudo, é bom relembrar que, como qualquer 

sistema, ele é alimentado por dados inseridos por pessoas, e sendo assim, é fundamental que 

haja uma cultura organizacional forte quanto ao gerenciamento, além de um treinamento 

adequado para o pessoal, o que atualmente é efetuado no projeto. 

Outro elemento importante analisado na gestão de comunicações foram os 

relatórios de desempenho, em especial o RPA de cada contrato e o RGA. Verificou-se que 

esses relatórios foram elaborados em consonância com o PCP e que apresentam informações 

relevantes e detalhadas do projeto aos stakeholders.  

O último processo analisado foi o controle do gerenciamento das comunicações, 

por meio do exame da RIP. Constatou-se que durante a realização dessa reunião são 

apresentadas diversas informações relevantes do projeto aos stakeholders, tais como a 

situação do projeto e dos riscos, os erros e os acertos ocorridos no período. Ela demonstra ser 

uma importante ferramenta da comunicação, pois dá a oportunidade aos stakeholders 

acertarem o rumo do projeto, caso seja necessário. 

Dessa forma, do exame dos documentos, como aspectos positivos do 

gerenciamento de comunicações foram observados: a adoção de uma metodologia adequada; 

o apoio da alta administração para o emprego desse gerenciamento; o uso de sistemas de 

gerenciamento de informações que proporcionam comunicações às pessoas certas, no 

momento e locais adequados; a utilização de relatórios capazes de atender às necessidades das 

partes interessadas; e a realização de reuniões que funcionam como um importante elo de 

comunicação entre os stakeholders. 
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Como aspectos a serem aperfeiçoados, recomenda-se a inclusão das informações 

relativas aos recursos de tempo e orçamento com as atividades de comunicação e o 

estabelecimento de uma rotina de revisão do plano, ambos no PCP, e a implantação de um 

documento em que fiquem registrados os problemas ou questões ocorridas no projeto, exceto 

aqueles relacionados aos riscos. 

Enfim, em relação à análise documental, pôde-se constatar que os procedimentos 

adotados no projeto de construção do S-BR estão em concordância com aqueles estabelecidos 

pelo guia PMBOK®.  

Em relação à análise de campo, conforme pode ser verificado na TAB. 5, o 

projeto obteve uma pontuação de 85 pontos, do total de 96 pontos, obtendo um percentual de 

88% de grau de conformidade. Comparando-se esse percentual com a TAB. 1, verifica-se que 

o nível de concordância desse processo foi considerado “excelente”. 

 

TABELA 5 

Conformidade dos Processos de Gerenciamento das Comunicações 

N° Processo S-BR TOT 

1 Planejar o Gerenciamento de Comunicações 27 32 

2 Gerenciar as Comunicações 46 48 

3 Controlar o Gerenciamento de Comunicações 12 16 

Soma 85 96 

Percentual 88% 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Silva (2013). 

 

Da análise de campo efetuada, examinando individualmente cada processo do 

gerenciamento das comunicações, verificou-se que o planejamento, o gerenciamento e o 

controle das comunicações obtiveram, respectivamente, 84%, 96% e 75% de graus de 

conformidade, conforme demonstrado nas Tabelas 2, 3 e 4. 

A maior variação encontrada entre a pontuação do projeto e o total que poderia ter 

sido atribuído relaciona-se ao processo de controle do gerenciamento das comunicações. 

Dessa forma, recomenda-se que a COGESN incentive a utilização de mais recursos nesse 
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processo, para que o monitoramento das comunicações do projeto dos S-BR possa ser 

efetuado de uma forma ainda mais efetiva. 

Por fim, conclui-se que, com base na metodologia empregada neste trabalho, os 

processos de gerenciamento de comunicações realizados no projeto do S-BR estão em 

concordância com os processos recomendados no PMBOK®, apresentando uma relação de 

conformidade de aproximadamente 88%, o que é considerado um nível de concordância 

excelente. Por meio da conformidade apresentada, conclui-se que a COGESN utiliza, 

atualmente, no projeto dos S-BR, procedimentos voltados para um melhor desempenho nas 

comunicações. 

 

 



 

5  CONCLUSÃO 

 

Desde o início do PROSUB, a COGESN demonstrou total transparência na gestão 

dos recursos a ela alocados, solicitando um acompanhamento permanente do TCU. Uma das 

recomendações desse Tribunal foi que essa organização militar utilizasse práticas de gestão 

que proporcionassem um melhor direcionamento de seus esforços e um maior controle de 

recursos.  

O PMBOK® é um guia que reúne boas práticas de gerenciamento de projetos, 

internacionalmente aceito e considerado uma referência no assunto. Nesse sentido, a 

COGESN passou a adotar as práticas contidas no PMBOK® na gestão do PROSUB. 

Uma das áreas de conhecimento abordadas pelo PMBOK® é o gerenciamento das 

comunicações. Essa área desperta bastante interesse já que diversos óbices ocorridos em 

projetos, dentre eles os atrasos de cronogramas e as definições inadequadas de escopo, podem 

estar relacionados a problemas na comunicação. 

Sendo assim, esta pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a gestão de 

comunicações do projeto de construção dos S-BR à luz dos procedimentos de gerenciamento 

de comunicações estabelecidos no PMBOK®.  

Para uma melhor contextualização do tema, foi apresentado inicialmente o 

conceito de projeto. Foi demonstrado como pode ser realizado o seu gerenciamento que, por 

meio de um conjunto de ferramentas e técnicas aplicadas na organização, tem por objetivo a 

maximização de resultados, com vistas à obtenção de uma vantagem competitiva. Também 

foi abordado como a comunicação e sua correta utilização pelo gerente de projeto pode 

influenciar positivamente no resultado de um empreendimento. 

Além disso, para basear a análise, foram recordados os principais fundamentos do 

gerenciamento de comunicação constantes no PMBOK®. Nesse sentido, verificou-se que o 
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objetivo principal desse gerenciamento é assegurar que as necessidades de informação dos 

stakeholders sejam totalmente atendidas, no momento e local adequados. Esse objetivo é 

alcançado por meio do emprego de processos, ferramentas e técnicas padronizadas, capazes 

de direcionar e formalizar o fluxo de informações entre os stakeholders durante todo o ciclo 

de vida do projeto. 

Nesse sentido, foi efetuada uma pesquisa documental e de campo no projeto dos 

S-BR, de forma a permitir a análise da sua gestão de comunicações, na esfera de cada um dos 

três processos do gerenciamento das comunicações do PMBOK®: planejar o gerenciamento 

das comunicações, gerenciar as comunicações e controlar o gerenciamento das comunicações. 

No que tange ao processo de planejar as comunicações, a pesquisa documental 

possibilitou verificar que o PCP identifica as necessidades e a relevância das informações dos 

stakeholders, definindo a melhor abordagem de comunicação para o projeto, de acordo as 

orientações apresentadas no PMBOK®.  

No processo de gerenciamento das comunicações, constatou-se que o projeto 

utiliza sistemas e relatórios que proporcionam comunicações eficazes para o atendimento das 

exigências dos stakeholders. Assim, verificou-se que o SISINFOTEC atende aos requisitos 

determinados pelos stakeholders internos e que os relatórios de desempenho, em especial o 

RPA de cada contrato e o RGA, são elaborados em concordância com o PCP e apresentam 

informações essenciais do projeto.  

O último processo analisado foi o controle do gerenciamento das comunicações, 

por meio da ferramenta “reuniões”, especificamente a RIP. Constatou-se que essa reunião é 

uma importante aliada da comunicação, pois diversas informações relevantes do projeto são 

apresentadas aos stakeholders. Além disso, a realização da RIP possibilita às partes 

interessadas uma oportunidade de discussão dos erros e acertos ocorridos no projeto, no 

período considerado, e uma possível correção de rumo para o futuro. 
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A partir dos processos analisados, como aspectos positivos do gerenciamento de 

comunicações, constatou-se a adoção de uma metodologia adequada, o apoio da alta gerência 

para a implantação desse gerenciamento, a utilização de sistemas de gerenciamento de 

informações que proporcionam comunicações adequadas, a adoção de relatórios que atendem 

às necessidades das partes interessadas e a existência de reuniões essenciais para a integração 

dos stakeholders. 

A análise documental também propiciou apresentar as seguintes recomendações 

no gerenciamento das comunicações: a inclusão das informações relativas aos recursos de 

tempo e orçamento com as atividades de comunicação e o estabelecimento de uma rotina de 

revisão do plano, ambos no PCP, e a implantação de um documento que registre os problemas 

ou questões ocorridas no projeto, exceto no que tange aos riscos, pois este já existe.  

Dessa forma, com base na análise documental, conclui-se que a gestão de 

comunicação do projeto dos S-BR está em concordância com aquela estabelecida pelo guia 

PMBOK®, e que ela possibilita disseminar as informações, orientações e objetivos aos 

stakeholders, proporcionando um maior envolvimento, integração e satisfação das partes 

interessadas.  

Na pesquisa de campo, avaliando-se cada processo de forma individual, foram 

constatados os seguintes graus de conformidade: 84% no planejamento do gerenciamento das 

comunicações, 96% no gerenciamento das comunicações e 75% no controle do 

gerenciamento das comunicações. Tendo como base a metodologia deste estudo, os resultados 

dos dois primeiros processos citados anteriormente são considerados “excelentes” e o 

resultado do último é considerado “muito bom”. 

Como o menor grau de conformidade obtido relaciona-se ao processo de controle 

do gerenciamento das comunicações (75%), recomenda-se que a COGESN incentive a 
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utilização de mais ferramentas nesse processo, para que a comunicação do projeto seja ainda 

mais monitorada. 

Considerando a avaliação da gestão de comunicações total, estabeleceu-se um 

grau de conformidade da ordem de 88 % entre os procedimentos executados no 

gerenciamento de comunicações do projeto de construção dos S-BR e aqueles estabelecidos 

pelo PMBOK®. Com base na metodologia adotada neste trabalho, conclui-se que essa relação 

de concordância é considerada “excelente”. 

Cabe registrar que as práticas de gerenciamento adotadas pela COGESN e 

descritas ao longo deste trabalho não garantem por si só a inexistência de problemas relativos 

à comunicação no projeto dos S-BR, contudo, sua adoção possibilita que essa organização 

militar esteja preparada para enfrentá-los e superá-los. 

Destarte, conclui-se que a COGESN utiliza, atualmente, no projeto dos S-BR, 

uma gestão de comunicação capaz de promover a sinergia de todos os stakeholders para o 

alcance das metas almejadas. Considerando que essa gestão será efetuada no decorrer do 

projeto, pode-se constatar que, no que dela depender, os objetivos de construir os S-BR e o de 

contribuir para o domínio da tecnologia de construção do SN-BR serão alcançados com 

sucesso e sem contratempos. 

Por fim, os avanços e os resultados obtidos com a implantação desses processos 

no projeto de construção dos S-BR devem incentivar o emprego do gerenciamento de 

comunicações em outros grandes projetos da MB, devendo ser aprofundado o estudo para a 

extensão da experiência do PROSUB e das ideias aqui expressas aos novos horizontes de 

planejamento vislumbrados para o futuro da MB, principalmente nos seus programas e 

projetos estratégicos. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 

O questionário apresentado a seguir foi aplicado e respondido em 30 de junho de 

2017, pela Sra Renata Lima Ferreira Romeu, engenheira que atua como facilitadora da 

implantação dos processos de gerenciamento do projeto dos S-BR, na COGESN. Cabe 

ressaltar que, quando a respondente não concordava totalmente com a pergunta, ela explicava 

o motivo dessa não concordância. As explicações encontram-se descritas após o questionário. 

 

N° Pergunta 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

em parte 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

em parte 

Discordo 

Totalmente 

1 O projeto utilizou processos 

padronizados e documentados para o 

planejamento das comunicações? 

X     

2 O Plano de Gerenciamento de 

Comunicações foi planejado por 

uma equipe que teve treinamento 

adequado para esse feito? 

 X    

3 Para a realização do Plano de 

Gerenciamento de Comunicações, 

foram consideradas as necessidades 

de informação de cada stakeholder? 

X     

4 O Plano estabelece um processo de 

distribuição da informação aos 

stakeholders? 

X     

5 O Plano estabelece um Repositório 

Central para o armazenamento das 

informações do projeto? 

 X    

6 O Plano estabelece um método de 

comunicação com os stakeholders? 

X     

7 Foram realizadas reuniões 

frequentes e agendadas no 

cronograma do projeto para o 

desenvolvimento e análise (reajuste) 

do Plano de Comunicações? 

 X    

8 O Plano de Comunicações foi 

elaborado em conjunto ao Plano do 

Projeto? 

  X   

9 As orientações constantes do Plano 

de Comunicações são seguidas no 

gerenciamento das comunicações? 

X     

10 Foi utilizado um processo de 

distribuição da informação aos 

stakeholders com base no Plano de 

Gerenciamento de Comunicações? 

X     

11 Foi utilizado um Repositório Central 

para o armazenamento das 

informações do projeto com base no 

Plano de Gerenciamento de 

Comunicações? 

 X    
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N° Pergunta 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

em parte 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo 

em parte 

Discordo 

Totalmente 

12 Existe algum sistema de 

gerenciamento de informações no 

projeto (documentos impressos, 

comunicações eletrônicas ou 

ferramentas eletrônicas de 

gerenciamento de projetos)?  

X     

13 O projeto utilizou processos 

padronizados e documentados para o 

processo Relatórios de desempenho? 

X     

14 O projeto utiliza um formato padrão 

de Relatório de desempenho? 

X     

15 Os relatórios ficam disponíveis na 

intranet para consulta?  

X     

16 Os relatórios são emitidos na 

periodicidade determinada pelo 

Plano de Comunicações? 

X     

17 Existe uma comunicação aberta 

entre todos os membros da equipe e 

os stakeholders? 

 X    

18 Os métodos de comunicação 

estabelecidos no Plano estão sendo 

seguidos? 

X     

19 As comunicações exigem um 

feedback do receptor? 

X     

20 As reuniões são realizadas na 

periodicidade determinada no Plano 

de Comunicações? 

X     

21 Existe algum documento onde estão 

registrados os problemas ou outras 

questões ocorridos no projeto? 

  X   

22 O Plano de Comunicações é revisto 

ou revisado no decorrer do projeto? 

 X    

23 As solicitações de mudança do 

projeto são documentadas? 

X     

24 Existe um sistema de gerenciamento 

de informações que dê suporte ao 

controle das comunicações? 

 X    

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de SILVA (2013). 

 

 

Explicações sobre a não concordância total, em relação às perguntas atribuídas ao 

projeto dos S-BR: 

 Pergunta n° 2 – Apesar de não terem tido treinamento específico para a 

elaboração do PCP, os componentes da equipe da COGESN estudaram 

gerenciamento de projetos e/ou comunicação antes de ingressarem na MB, ou 

seja, eles já possuíam as qualificações necessárias para a sua elaboração; 
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 Pergunta n° 5 – Quanto ao repositório central de informações, o CBS tem o 

repositório dele e a MB tem o dela (SISINFOTEC); 

 Pergunta n° 7 - Foram realizadas reuniões frequentes, porém não estavam 

agendadas no cronograma do projeto, para o desenvolvimento e revisão do 

PCP; 

 Pergunta n° 8- O PCP foi elaborado após os contratos (não existe um plano de 

projeto); 

 Pergunta n° 11 - O armazenamento das informações do projeto é efetuado com 

base no PCP, porém o CBS tem o repositório dele e a MB tem o dela 

(SISINFOTEC); 

 Pergunta n° 17- Na sua avaliação, a respondente acredita que existe uma 

comunicação aberta entre os stakeholders, existindo frequentemente reuniões e 

atas que proporcionam essa comunicação. Contudo, a respondente não se 

sentiu à vontade para responder que a comunicação é aberta entre “todos” os 

stakeholders; 

 Pergunta n° 21- Os problemas não ficam registrados, somente os riscos são 

registrados em documentos; 

 Pergunta n° 22 – Na opinião da respondente, não há tanta necessidade de 

revisão, somente quando há alteração em algum campo; e 

 Pergunta n° 24 – A respondente avalia que o SISINFOTEC dá o suporte ao 

controle das comunicações, pois possibilita o cadastro de todas as atas e cartas, 

segregadas por contrato. 



 

 

 


