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Resumo 

A gestão de projetos é hoje dia complexa e influenciada por múltiplos fatores, o que cria a necessida-

de de se seguir normas ou métodos. A comunicação foi identificada como uma das principais razões 

para o sucesso ou falha na execução de um projeto. Definir e uniformizar a forma de comunicar é 

chave num projeto. 

Existem várias normas para a gestão de projeto e para este trabalho foi relevante a ISO 21500:2012 

e o PMBOK.  

A comunicação é a transmissão de algo por parte de uma pessoa para outras, quer seja de forma 

verbal ou não-verbal 

Num projeto em execução em ambiente empresarial foram identificados problemas com a gestão e a 

comunicação.  

Para ultrapassar os problemas foi proposta uma solução que se concretizou na redefinição do papel 

do gestor de projeto, na adoção do PMBOK e na implementação de um modelo de comunicação com 

base no da norma escolhida. 

A proposta de solução foi avaliada através de entrevistas a elementos da equipa de projeto e nos 

critérios de qualidade do método Moody & Shanks. 

 

Palavras-chave: projetos, gestão, normas, métodos, comunicação, PMBOK  
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Abstract 

Project management is in our days a complex and high demanding discipline that brings the need of 

following standards and methodologies. Communication was identified as one of the primary reasons 

for the success or fail of projects. Plan, manage and standardizing the way how the communications 

are done in a project is a key factor. 

There are several standards and methods for project management, for this particularly case, ISO 

21500-2012 and PMBOK were the most relevant of choice. 

Communication is the way of sending something from one person to another, no matter if it’s verbal or 

non-verbal. 

On an ongoing project, within an organization, has been detected some problems related with manag-

ing and communication. 

To surpass the detected problems it was presented a solution that consists in redefine the manager 

role, adopt PMBOK standard and implement a communication model based in the model from 

PMBOK  

The proposal was evaluated through interviews at project team members and Moody & Shanks 

framework enabling assess the solution validity. 

 

Keywords: projects, management, standards, methods, communication, PMBOK 
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1 Introdução 

 

O planeamento, estratégia e gestão são importantes desde tempos idos (Tzu, 1910). 

Até aos anos 80 do século XX a gestão de projetos era principalmente focada em fornecer às admi-

nistrações dados sobre planeamento e recursos, de empresas do sector militar, informático e cons-

trução. 

Hoje em dia a gestão de projeto é muito mais do que isso e envolve pessoas e empresas de todos os 

sectores e atividades. As novas tecnologias são um fator importante em muitos negócios, crucial 

mesmo em alguns casos. 

O hardware, o software, as comunicações e a constituição multidisciplinar e global das equipas de 

trabalho mudaram completamente o meio ambiente empresarial (Schwalbe, 2011). 

Alavancando negócio, funcionando como facilitador ou com cariz disruptivo a tecnologia não é ape-

nas um tema das equipas técnicas, está ao nível das administrações. As empresas têm de ter a ca-

pacidade de transformação e resposta muito grande (Cran, 2015). 

Para poderem ser competitivas num mundo em constante mudança as empresas têm de ser capazes 

de dar resposta às necessidades dos clientes, às regras estabelecidas pelas entidades reguladores e 

fazer face à concorrência necessitando assim de uma gestão de projetos eficaz. Sun Tzu no famoso 

livro a Arte da Guerra (Tzu, 1910), ilustra as regras para um comandante militar vencer a guerra, mas 

que podem muito bem ser utilizadas na área de gestão de projetos onde realça a importância de bem 

planear antes de executar.   

É assim importante saber bem planear para depois executar contra algo. Isto cria a necessidade de 

definir e adotar normas e métodos de gestão de projetos e tirar lições para melhorar (Matos, 2013) 

(Williams, 2008). 

De qualquer das formas o veiculo para a execução do que foi planeado é a comunicação, sendo im-

portante não apenas o comunicar, mas fazê-lo de uma forma correta, assertiva e clara (Zulch, 2014). 

Pode ser escolhido o método mais atual, a norma mais adequada, mas a forma como se comunica 

dita o sucesso na adoção e execução. 

A indústria, devido à sua evolução criou meios onde a comunicação é complexa e nem sempre fácil 

de entender. O gestor de projeto desempenha um papel chave na forma como se comunica levando a 

menos falhas, à inovação e ao sucesso na adoção de tecnologias, influenciando a qualidade da en-

trega e das tomadas de decisão (Zulch, 2014) (Hoezen, 2006). 

“You can have brilliant ideas but if you can't get them across your ideas won't get you anywhere”  

Lee Iacocca, Antigo presidente da Ford Motor Company 
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1.1  Problema 

Num ambiente empresarial complexo, na área dos Sistemas de Informação, com equipas distribuídas 

por diferentes locais físicos é necessário ter uma forma de trabalhar unificada, bem definida e onde a 

comunicação flui de forma clara e objetiva, mas nem sempre isso acontece pelas mais variadas ra-

zões, seja ela cultural ao nível da empresa, seja ao nível do gestor de projeto ou até pelo desconhe-

cimento na adoção de normas e métodos que suportem um modelo de comunicação. 

Uma empresa portuguesa com vários anos de experiência e presença em vários países deparou-se 

com algumas falhas em um projeto em execução para uma instituição financeira: 

 Identificação de responsabilidade de cada elemento da equipa de projeto; 

 Conhecimento interno de datas assumidas com o cliente, bem como do plano de projeto; 

 Comunicação entre os vários elementos da equipa de projeto; 

 Documentação de projeto acessível a todos os elementos da equipa de projeto. 

Verifica-se assim a existência de um problema na forma como é transmitida e acedida a informação 

de projeto, resultando na falta de um modelo de comunicação bem definido que suporte a partilha de 

conhecimento e colaboração entre os vários elementos da equipa do projeto. 

Má comunicação origina maus resultados, uma boa comunicação tende, frequentemente, a originar 

bons resultados (Kliem, 2008). 

 

 

Figura 1 - Má comunicação igual a custos mais elevados (Kliem, 2008) 

Na figura 1 pode ser observado de quando mais tarde, no ciclo de vida de um projeto, é definida a 

comunicação, maior é o custo e o impacto neste. 
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1.2 Objetivo do trabalho 

A utilização de normas e métodos na gestão de projetos permite suportar formas de trabalho comuns, 

antever caminhos críticos e poder fornecer indicadores, praticamente, no imediato sobre o estado de 

um determinado projeto adicionando um modelo de comunicação conhecido por todas as partes in-

tervenientes no projeto. 

O objetivo deste trabalho foi: 

 Aplicar, a um projeto já em execução, as melhores práticas de gestão de projetos, com base 

no referencial PMBOK, com enfoque no modelo de comunicação que este preconiza e avaliar 

se houve melhorias na forma como a informação é acedida pelos vários elementos da equipa 

de projeto. 

1.3 Delimitação do Problema  

No pressuposto que na sua formulação geral o problema teoricamente pode ser muito complexo é por 

isso necessário “delimitá-lo” e “focá-lo” para tornar o trabalho exequível e consequente. Assim para a 

realização do trabalho desta dissertação foi identificado um projeto que servisse como objeto de es-

tudo e o qual reunisse as seguintes condições: 

 Estar em execução; 

 Ter uma equipa de projeto constituída por mais de 3 elementos e de mais de 2 unidades de 

negócio dentro da empresa; 

 Não ter a adoção de qualquer norma na gestão de projeto; 

 Redefinição das responsabilidades do gestor de projeto; 

 Estar identificado, pela empresa, como sendo um projeto em má execução e má gestão. 

 

Foi aplicada o PMBOK, com foco no capítulo 10 (Project Management Institute, Inc., 2013), sobre a 

gestão de comunicação em projeto (ver Figura 2).  

Para a avaliação do impacto da adoção de um modelo de comunicação foram realizadas entrevistas 

aos vários elementos da equipa de projeto onde o resultado obtido foi avaliado utilizando o método 

Moody and Shanks (Moody & Shanks, 2003).  
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Figura 2 - Project Communication Manangement Overview (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

1.4 Estrutura do Documento 

No Capítulo 1 fazemos a introdução ao problema, qual o objetivo do trabalho e qual a delimitação do 

problema. 

No Capítulo 2 apresentamos o trabalho relacionado com o tema da dissertação, onde abordamos as 

principais referências em gestão de projeto focamos mais no PMBOK e no modelo de comunicação 

devido à sua relevância para este trabalho e por fim a comunicação num âmbito de gestão de projeto. 

É no Capítulo 3 que analisamos o problema, fazendo o seu enquadramento e identificando os 3 prin-

cipais fatores de falha, o gestor de projeto, a norma de gestão e o modelo de comunicação. 

No Capítulo 4 demonstramos qual foi a nossa concretização para a solução apresentada no capítulo 

anterior, redefinir o papel de gestor de projeto, adotar o PMBOK e implementar um modelo de comu-

nicação conhecido por todos os elementos da equipa de projeto. 

O Capítulo 5 é a avaliação da solução, através de entrevista aos elementos da equipa de projeto e 

pelos critérios do método Moody & Shanks. 

Por fim o Capítulo 6 são as conclusões, as limitações sobre o que foi realizado e o trabalho futuro. 

Existem ainda dois anexos, A e B, o primeiro é a estrutura do repositório de informação criado para o 

objeto de trabalho desta dissertação e o segundo é o questionário realizado e as respostas obtidas. 
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2 Trabalho Relacionado 

 

Para podermos caracterizar o problema e propormos uma solução para o mesmo abordamos primeiro 

os conceitos base na gestão de projetos de desenvolvimento de software: o que é um projeto, um 

requisito, a gestão de projetos, uma metodologia e uma norma. Existem ainda diferentes tipos de 

metodologias baseadas em normas, como a ISO 21500:2012. Esta última e o PMBOK são duas nor-

mas relevantes para a proposta de solução deste trabalho. 

A definição de comunicação e o que se entende por um modelo de comunicação eficaz e eficiente 

são temas também abordados. 

2.1 Principais referências em gestão de projeto 

Um projeto é algo que ocorre num espaço temporal com o objetivo de criar algo único como um pro-

duto, serviço ou resultado. Por ter um espaço temporal isso indica que têm um início e fim definido. O 

fim é atingido quando os requisitos a que o projeto se propôs foram concretizados ou quando os 

mesmos não podem ser satisfeitos, ou porque a necessidade que originou o projeto já não existe. 

(Project Management Institute, Inc., 2013) 

Os requisitos de um projeto podem ser definidos como uma descrição de alto nível sobre a informa-

ção a ter ou uma restrição existente no sistema (Sommerville, 2010) ou por outro lado uma descrição 

formal bem definida de uma função do sistema. (Davis, 1993). Esta ultima é a que melhor se enqua-

dra no tipo de projetos que esta dissertação se refere. 

A gestão de projetos de sistemas de informação é algo complexo e com muitas variáveis. A gestão de 

projetos é uma componente essencial da engenharia de software (IEEE Computer Society, 1990). Por 

ser algo que se desenrola em ambiente empresarial possui vários constrangimentos, como tempo, 

pessoas e custos, o que faz que tenha de haver uma gestão profissional (Sommerville, 2010). 

A gestão de projeto é a aplicação de conhecimento, competências, ferramentas e técnicas em torno 

de atividades de projeto para satisfazer requisitos. Esta aplicação de conhecimento exige uma gestão 

efetiva dos processos apropriados (Project Management Institute, Inc., 2013). 

Uma metodologia é um conjunto de práticas, técnicas, procedimentos e regras utilizadas no âmbito 

do trabalho realizado numa determinada disciplina (Project Management Institute, Inc., 2013). Uma 

metodologia providencia informação sobre o caminho a percorrer, a ordem e cronologia das tarefas a 

“Don’t compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.”  

Bill Gates, Sócio Fundador da Microsoft 
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realizar para concluir o trabalho. O benefício e o objetivo de optar por uma metodologia é o de melho-

rar e maximizar a eficiência do trabalho a realizar. 

Norma é um documento, definido em consenso e aprovado por um organismo reconhecido para tal, 

para uso comum e repetido, de regras, indicações ou características de forma a obter o máximo de 

conformidade num determinado contexto (ISO, 2004). Apenas informa do que deve ser feito. 

Existem vários métodos para a gestão de projeto e normas, como, P2M, ICB, PRINCE2, APMBOK e 

SCRUM (Ghosh, 2012), contudo para esta dissertação o foco será apenas em dois, a ISO 

21500:2012 e o PMBOK. 

2.1.1 ISO 21500:2012 – Guidance on project management 

A ISO 21500:2012 é uma norma internacional, criada por um grupo de trabalho constituído por mem-

bros constituintes da ISO, que consiste em uma orientação para a gestão de projetos e pode ser utili-

zado por qualquer organização, não havendo restrições de domínio, tamanho ou tipos de projeto. 

Esta norma internacional disponibiliza uma descrição, de alto nível, sobre os conceitos e processos 

que permitem criar boas práticas na gestão de projetos. Os projetos podem ser agrupados em con-

texto de programas e portfolios. Estes últimos não são âmbito desta norma (ISO, 2012). 

Define como 5 os grupos de processos de um projeto, Iniciação, Planeamento, Implementação, Con-

trolo e Fecho (ver Figura 3). 

 

Figura 3 – ISO 21500:2012 – Interações entre os grupos de processos (ISO, 2012) 
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2.1.2 PMBOK – Project Management Body of Knowledge 

O PMBOK, criado pelo PMI em 1969, com o objetivo de servir os interesses da comunidade de ges-

tão de projetos é uma norma formalizada pela ANSI, na versão ANSI/PMI 99-001-2013 (Project 

Management Institute, Inc., 2013) (Project Management Institute, Inc., 2013) utilizada nesta disserta-

ção.  

O PMBOK está atualmente na 5ª edição (Project Management Institute, Inc., 2013), e define como 5 

os grupos de processo de um projeto, Iniciação, Planeamento, Execução, Monitorização e Controlo e 

Fecho (ver Figura 4). 

 

Figura 4 - PMBOK – Interações entre os grupos de processo(Project Management Institute, Inc., 2013) 
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Estas fases são constituídas por 47 processos de gestão de projeto e 10 áreas de conhecimento 

(Knowledge Areas): 

 Project Integration Management 

 Project Scope Management 

 Project Time Management 

 Project Cost Management 

 Project Quality Management 

 Project Human Resource Management 

 Project Communication Management 

 Project Risk Management 

 Project Procurement Management 

 Project Stakeholder Management 

2.2 Comparação entre a ISO 21500:2012 e o 

PMBOK 

A ISO 21500:2012 e o PMBOK são duas normas para a gestão de projeto e ambas definem como 5 

os grupos de processo de um projeto (ISO, 2012) (Project Management Institute, Inc., 2013) (ver Ta-

bela 1). 

As 10 áreas de conhecimento que o PMBOK define são também em igual número aos assuntos defi-

nidos pela ISO 21500:2012 e bastante semelhantes até em nomenclatura (ISO, 2012) (Project 

Management Institute, Inc., 2013) (ver Tabela 2) 

 

ISO 21500:2012 PMBOK 

Initiating (Iniciação) Initiating (Iniciação) 

Planning (Planeamento) Planning (Planeamento) 

Implementing (Implementação) Executing (Execução) 

Controlling (Controlo) Monitoring and Controlling (Monitorização e Controlo) 

Closing (Fecho) Closing (Fecho) 

Tabela 1- Grupos de processo de um projeto ISO 21500:2012 e PMBOK 
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ISO 21500:2012 PMBOK 

Integration (Integração) Integration (Integração) 

Scope (Âmbito) Scope (Âmbito) 

Time (Tempo) Time (Tempo) 

Cost (Custo) Cost (Custo) 

Quality (Qualidade) Quality (Qualidade) 

Resource (Recursos) Human Resource (Recursos Humanos) 

Communications (Comunicação) Communications (Comunicação) 

Risk (Risco) Risk (Risco) 

Procurement (Aquisição) Procurement (Aquisição) 

Stakeholder (Intervenientes) Stakeholder (Intervenientes) 

Tabela 2 - Assuntos na ISO 21:500 e áreas de conhecimento no PMBOK 

 

Apenas a entrada Recursos na ISO tem um nome diferente no PMBOK, Recursos Humanos (ver Ta-

bela 2). 

Existem contudo diferenças e estão expressas na forma como ambos definem a estrutura das fases. 

A ISO 21500:2012 não providencia uma descrição das ferramentas utilizadas no processo, apenas 

quais são as entradas e resultados e uma breve descrição do processo. Por sua vez o PMBOK para 

além da descrição mais detalhada e das entradas e resultados de cada processo define as ferramen-

tas de cada processo. 

O PMBOK têm 47 processos de gestão de projeto e a ISO 21500:2012 têm 39 (ver figura 5 e 6). 
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Figura 5 - PMBOK - Processos de gestão de projeto (Project Management Institute, Inc., 2013) 
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Figura 6- ISO 21500:2012 - Processos de gestão de projeto (ISO, 2012) 

2.3 Comunicação na Gestão de Projeto 

Comunicação é a transmissão de algo por parte de uma pessoa para outras, uma ou mais, quer seja 

de forma verbal ou não-verbal (JD, 2006), como por exemplo, a postura corporal ou imagens. 

A comunicação foi identificada como uma das principais razões para o sucesso ou falha na execução 

de um projeto. Uma comunicação eficiente entre os vários elementos da equipa de projeto, o gestor 

de projeto e os diferentes intervenientes externos é essencial. Garantir uma forma de comunicação 

aberta é parte para se atingir um bom trabalho de equipa e alta performance na execução do trabalho 

(Project Management Institute, Inc., 2013). Pode ser entendido por comunicação aberta a forma como 
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se comunica no âmbito do projeto, tanto internamente como externamente, com transparência, asser-

tividade e no objetivo da redução do risco de falsa informação. A informação deve ser completa ga-

rantindo ainda que é atual e disponibilizada no tempo correto (Homburg, Klarmann, & Staritz, 2012). 

A comunicação é a cola que mantêm um projeto unido e evita que este se desmorone (Kliem, 2008). 

Tipicamente existem cinco tipos de fluxos de informação num projeto (Kerzner, Management de 

proiect, 2010) (Alexandra-Mihaela & Danut, 2013): 

 Topo-Baixo – do gestor de projeto para os elementos da equipa e serve tipicamente para o 

gestor passar informação do trabalho a realizar; 

 Baixo-Topo – dos elementos da equipa para o gestor de projeto. Este fluxo é importante para 

dar feedback de como o projeto está a correr e permitir aos elementos da equipa sentirem 

compromisso com o projeto ao ser possível exprimirem as suas visões e opiniões acerca da 

execução do projeto, terem sentimento de pertença; 

 Horizontal – entre os vários elementos da equipa. Permite criar um espirito de união e de 

equipa; 

 Diagonal – comunicação com outras unidades ou equipas. Contacto com especialistas para 

a ajuda na resolução de um problema do projeto; 

 Externa – tipicamente o gestor têm este tipo de comunicação com o exterior, com os interve-

nientes externos do projeto ou novos possíveis intervenientes ou ainda outras organizações. 

 

 
Figura 7 - Diferentes tipos de fluxo de informação (Alexandra-Mihaela & Danut, 2013) 
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A figura 7 ilustra os diferentes tipos de comunicação, possíveis, entre uma equipa, várias subequipas 

e vários elementos de um projeto. É possível observar a complexidade existente numa equipa de 

projeto com três unidades participantes, ao incluirmos mais elementos e mais unidades ou áreas de 

negócio a complexidade aumenta. 

2.4 O Modelo de Comunicação do PMBOK 

A área de conhecimento, no PMBOK, com foco na comunicação existente num projeto e relevante 

para esta dissertação é a Project Communication Management. 

No PMBOK o modelo de comunicação definido na área Project Communication Management contém 

processos necessários para garantir que em tempo útil a informação seja acessível e partilhada de 

forma correta pelos diferentes intervenientes no projeto. 

São definidos 3 processos (Project Management Institute, Inc., 2013) (ver Figura 8): 

 Plan Communications Management – O processo de desenvolver um plano adequado à 

realidade do projeto, baseado nas necessidades e requisitos de informação dos intervenien-

tes bem como da disponibilidade de recursos na organização; 

 Manage Communications – O processo de criar, distribuir, guardar e disponibilizar a infor-

mação de acordo com o plano de comunicação; 

 Control Communications – O processo de monitorizar e controlar a comunicação durante 

todo o ciclo de vida do projeto, de acordo com o plano de comunicação. 

 

Cada um destes processos é constituído por entradas, ferramentas e resultados. 

As entradas são a informação, quer seja de artefactos já existentes ou do próprio meio ambiente on-

de o projeto se desenrola que servem como ponto de partida para os processos de comunicação. 

As ferramentas são artefactos já existentes que atuam sobre a informação de projeto. 

Os resultados são a produção de novos artefactos ou a atualização de outros já existentes. 

O processo de Plan Communication Management têm como beneficio identificar e documentar a 

abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com os diferentes intervenientes do projeto. Co-

municação eficaz é aquela onde a informação é fornecida no formato correto no tempo certo para a 

audiência pretendida e com o impacto devido. Comunicação eficiente é aquela onde apenas a infor-

mação necessária é fornecida. (Project Management Institute, Inc., 2013) 
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Figura 8 - Visão geral do Project Communications Management (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

Na maioria dos projetos, este planeamento de comunicação é realizado numa fase inicial, tipicamente 

na definição do plano de projeto, isto para ter os benefícios de evitar problemas na entrega de infor-

mação e fazer atempadamente a alocação de recursos, como tempo e orçamento, para estas ativida-

des. 

2.5 Conclusões 

O projeto têm o objetivo de criar algo único como um produto, serviço ou resultado que quando exe-

cutado em ambiente empresarial é algo complexo sendo necessário uma gestão profissional e que 

obedeça a normas ou métodos. 

A ISO 21500:2012 e o PMBOK são duas normas para a gestão de projeto onde ambas têm seme-

lhanças mas que diferem ao nível dos processos de gestão e na especificação de ferramentas. 

O PMBOK mapeia os 5 grupos de processos de um projeto em 47 processos de gestão de projeto e 

10 áreas de conhecimento.  

Para além da definição de um modelo de comunicação por todos os elementos da equipa projeto é 

importante garantir o seu correto funcionamento. A comunicação interna permite resolver a necessi-

dade de os elementos da equipa de projeto pertencerem a um grupo e permite também a implemen-

tação de uma estratégia de gestão (Alexandra-Mihaela & Danut, 2013).  
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O fluxo como a informação ocorre é muito importante na comunicação de um projeto. 

A Project Communication Management é a área de conhecimento, no PMBOK, responsável pela co-

municação. Ela é constituída por 3 processos, que têm como objetivo definir, implementar e monitori-

zar o plano de modelo de comunicação no projeto. 
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3  Análise do Problema 

 

Fazer o enquadramento do problema, um projeto em curso em ambiente empresarial, é importante 

para melhor compreender as consequências que a má definição do papel do gestor de projeto, a falta 

de adoção de uma norma de gestão de projetos e a não definição de um modelo de comunicação 

provocam no ciclo de vida do projeto. 

3.1 Enquadramento do problema 

O objeto de trabalho é um projeto que se encontra em curso numa empresa de prestação de serviços 

de Consultoria na área dos Sistemas de Informação e no desenvolvimento de soluções aplicacionais. 

Com mais de 25 anos de experiência a desenvolver soluções para os setores financeiros em mais de 

60 clientes, em 8 países. Tem sede no Funchal e escritórios em Lisboa, Luanda, Maputo e Praia. 

Com grande foco e experiência em sistemas centrais bancários, onde começou os seus desenvolvi-

mentos e onde atualmente têm um vasto leque de soluções que vão desde sistemas centrais até aos 

sistemas distribuídos, com a componente móvel incluída. 

A pirâmide da empresa tem uma base muito alargada, com várias unidades e segregação de compe-

tências sendo assim uma equipa de projeto muitas vezes constituída por elementos de 3, 4 ou 5 uni-

dades e subunidades.  

Isto torna a realização de um projeto um esforço bastante elevado pela equipa de gestão uma vez 

que não existe uma equipa alocada a 100% em exclusivo na execução do projeto. Existem sim ele-

mentos de várias unidades com conhecimento das datas de entregas e todas essas unidades com 

agendas próprias e prioridades diferentes entre elas e muitas vezes diferentes do próprio projeto. 

O desenvolvimento de software da empresa segue o método tradicional, o modelo de cascata 

(Pfleeger, 2001), ou seja, existe uma fase de análise de requisitos, desenho do sistema, desenho do 

programa, desenvolvimento (programação) testes e aceitação. 

O projeto alvo de trabalho desta dissertação consiste na implementação de uma solução de suporte 

ao processo de negócio de atribuição de crédito, numa grande instituição financeira de Angola.  

O âmbito do projeto é a implementação de 14 produtos de crédito sobre a plataforma de interface 

gráfica do sistema central bancário da instituição, recorrendo a uma ferramenta de BPM e a desen-

volvimentos específicos tanto ao nível do sistema central como dos sistemas distribuídos. 

“The technical challenges of running the Office of Manned Space Flight were only equaled by the 

complexities of people management”  

George E. Mueller, Administrador Associado na NASA 
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Os desenvolvimentos são realizados em Lisboa e no Funchal, com a instalação a ser realizada atra-

vés de ligação remota ao cliente via Lisboa sendo que o acompanhamento e formação irá ser dada, 

presencialmente, em Luanda. 

3.1.1 A equipa de projeto 

A equipa de projeto, na fase da análise do problema, era constituída da seguinte forma, existiam 4 

unidades da empresa que funcionavam como empresas independentes entre si (ver Figura 9): 

 Unidade X – Desenvolvimento Fx (Funchal) – Unidade responsável pela criação e evolu-

ção dos produtos da empresa bem como pelas peças tecnológicas que o desenvolvimento 

em Lisboa pode utilizar. Esta unidade é considerada a fábrica de desenvolvimento de softwa-

re, tem cerca de 80 pessoas, entre os vários produtos e tecnologias utilizadas pela empresa; 

 Unidade A – Desenvolvimento Lx (Lisboa) – Unidade que realiza todos os desenvolvimen-

tos ao abrigo de projetos e implementa as peças tecnológicas em alinhamento com a Unida-

de X. Constituída por subequipas também elas de alguma forma pouco comunicativas entre 

si. É considerada a unidade de desenvolvimento à medida e contem cerca de 30 pessoas, 

entre competências para desenvolvimento em soluções de integração de sistemas e interfa-

ces gráficas, tanto para desktop como aplicações móveis; 

 Unidade B – Funcional Banca Lx (Lisboa) – Unidade com o conhecimento funcional e téc-

nico dos sistemas centrais dos bancos. Elementos seniores altamente especializados em to-

do a operativa dos bancos e na sua componente técnica (sistemas centrais, linguagens de 

programação RPG) e alguns elementos mais juniores. É a unidade de consultoria da empre-

sa, constituída por cerca de 120 pessoas; 

 Unidade C – Processos BPM Lx (Lisboa) – Unidade para implementação de processos so-

bre várias ferramentas de BPM, possuem apenas conhecimento técnico. Não possuem gran-

de conhecimento do negócio, necessitam de auxílio dos elementos da unidade B. Unidade 

constituída por 4 pessoas. 

 

Figura 9 - Equipa de projeto (AS- IS) 
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Adicionalmente e ainda na fase de análise do problema, o gestor do projeto era ao mesmo tempo o 

gestor do cliente, i.e., tinha a responsabilidade de gestão do projeto com o objetivo de entrega e tam-

bém responsabilidades comerciais, tendo de estar a par de todos pedidos feitos pelo cliente bem co-

mo do estado dos vários projetos no cliente, para além daquele que é responsável. 

O número total de elementos que constituíam a equipa na fase de análise do problema não é possível 

de indicar. 

O compromisso das várias unidades não era com o projeto, o compromisso era com as prioridades 

de trabalho que cada uma tinha não havendo uma visão global e clara do projeto, âmbito, datas e 

expectativas do cliente. 

3.1.2 Modelo de comunicação existente 

Com a estrutura da equipa de projeto apresentada na secção anterior a comunicação existente entre 

os vários elementos da equipa está ilustrada na Figura 10: 

 

Figura 10 - Forma de comunicação (AS-IS) 

Se existisse uma necessidade eram enviados mails individuais sem visibilidade por parte da equipa 

de projeto do que se passava no seu todo e qual era o impacto que a mesma tinha no cliente. 

Os mails eram muitas vezes enviados para os responsáveis de cada unidade, que por terem outras 

responsabilidades não tinham a disponibilidade e celeridade na resposta, levando a constantes atra-

sos. Entre o envio e resposta a um mail podiam passar semanas, isto tudo dentro da mesma empre-

sa. 

Não existiam reuniões com todos os elementos da equipa de projeto. Os vários elementos que parti-

cipavam no projeto não conheciam todos os restantes elementos da equipa.  
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Figura 11 - Modelo de comunicação no projeto (AS-IS) 

O gestor de projeto tinha a exclusividade das relações e comunicações, o que se verificava resultar 

frequentemente num constrangimento à eficiência e eficácia da circulação da informação necessária 

entre os vários elementos do projeto 

Não existia qualquer tipo de interação interna entre os elementos da equipa de projeto, comunicação 

horizontal inexistente. Apenas comunicação topo-baixo (Alexandra-Mihaela & Danut, 2013) (ver Figu-

ra 11).  

Não existia qualquer feedback à equipa de projeto de compromissos assumidos junto do cliente, de 

quais as próximas entregas ou se o trabalho desenvolvido necessitava de ser revisto. 

3.1.3 Estado do problema 

Com um ano e meio após a adjudicação do projeto e com um ano de atraso na entrega face ao plano 

inicial apresentado ao cliente o estado dos entregáveis de projeto era: 

 Documento de análise funcional numa versão entregue e validada pelo cliente mas sem ter 

sido do conhecimento dos vários elementos do projeto, em especial da unidade C – Proces-

sos BPM. Receio de espelhar algo que não fosse de encontro ao pretendido pelo cliente 1 

nem possível de implementar; 

                                                           

1 O cliente não possui um nível de sofisticação no qual saiba claramente o que pretende em todas as fases do 

processo e qual o impacto do desenho atual versus futuras alterações orgânicas na estrutura da instituição. 
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 Ecrãs da solução já com desenvolvimento iniciado por parte da Unidade A – Desenvolvimento 

Lx em virtude da solicitação por parte do gestor de projeto mas sem refletir na totalidade o 

que estava especificado no documento de análise funcional; 

 Plano de projeto atual inexistente. 

Os vários elementos da equipa não tinham noção de datas e quais as próximas fases do projeto. 

Sendo o método de desenvolvimento de software na empresa, como já referido, o modelo de cascata, 

existem problemas na execução do projeto, fruto da falta de adoção de qualquer norma ou método de 

gestão de projeto e da falta de um modelo de comunicação (ver Tabela 3). 

Fase Artefacto a ser 
produzido 

Estado Observação 

Análise de 
requisitos 

Documento de 
Análise Funcional 

Entregue Documento entregue ao cliente com ele-
vado risco de não espelhar as necessida-
des do cliente e possibilidades de imple-
mentação 

Desenho do 
Programa 

Documento de 
Desenho Técnico 

Por iniciar Não houve qualquer feedback aos ele-
mentos técnicos da equipa de projeto que 
deviam de produzir este artefacto 

Desenvolvi-
mento 

Programa Parcialmente 
iniciados 

Desenvolvimento parcialmente iniciado, 
ecrãs, por solicitação do gestor de projeto 
mas sem qualquer suporte funcional ou 
desenho técnico que permita à equipa ter 
um guia para a implementação 

Testes Caderno de tes-
tes 

Por iniciar Dependência das fases anteriores 

Aceitação Programa em 
ambiente produti-
vo e manuais de 

utilização 

Por iniciar Dependência das fases anteriores 

Tabela 3 - Fases de desenvolvimento e respetivo estado 

Reuniões de ponto de situação do estado do projeto não existiam, nem sequer calendarizadas, e o 

acesso partilhado aos artefactos produzidos inexistente. 

3.1.4 Resumo 

O objeto de trabalho desta dissertação um projeto, em ambiente presencial, para a implementação de 

uma solução de suporte ao processo de negócio de atribuição de crédito numa instituição financeira 

em Angola decorre com um ano de atraso na entrega, os artefactos a produzir no projeto são desco-

nhecidos pelos vários elementos da equipa de projeto.  

A expectativa do cliente para o projeto é nula e o gestor de projeto acumula mais papéis que entram 

em conflito com as suas funções. 
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A comunicação entre elementos é inexistente tal como o compromisso para com a entrega e o que já 

foi realizado do âmbito do projeto. 

Torna-se assim necessário: 

I. Redefinir o papel de gestor de projetos e quem o assume; 

II. Adotar uma norma ou método de gestão de projeto; 

III. Estabelecer uma forma de comunicação mais eficaz que permita que todos os elementos do 

projeto saibam o que se passa no projeto e possam aceder à informação produzida. 

3.2 Redefinir o papel do gestor de projeto 

Para identificar uma necessidade de redefinição de papel do gestor de projeto, no contexto desta 

dissertação, é necessário primeiro entender o que devem ser as responsabilidades do gestor de pro-

jeto. 

Um gestor de projeto é o responsável por gerir uma equipa de forma a atingir os objetivos de um pro-

jeto. (Project Management Institute, Inc., 2013) Outra definição possível e alinhado com o proposto de 

solução desta dissertação é o de ser alguém responsável por coordenar e integrar atividades entre 

diferentes áreas de negócio das quais os elementos de projeto fazem parte. (Kerzner, Project 

Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling - 10th Edition, 2009) 

A principal responsabilidade do gestor de projeto é planear. As atividades de um gestor de projeto 

passam por: 

 Criar e executar o plano de projeto; 

 Informar a equipa de projeto das tarefas a realizar; 

 Comunicar as principais datas de entrega, tanto internamente para a equipa de projeto como 

externamente para o cliente; 

 Definir quais as competências e perfis necessários para a execução do trabalho; 

 Avaliar a performance de execução do projeto e monitorizar a sua evolução; 

 Fazer o papel de intermediário entre o cliente e a equipa do projeto, para que as necessida-

des e preocupações do primeiro sejam executadas, se possíveis, pelo segundo. 

Para definir o trabalho de um gestor de projeto pode até ser utilizado um modelo de competência de 

tarefas (Cheng, 2005) (Ver Tabela 4). 



23 

 

TAREFAS 

Planear o trabalho a realizar antes do início dos mesmos 

Entregar o trabalho com a satisfação do cliente e manter uma relação profissional mesmo após a 
conclusão do projeto 

Manter o controlo orçamental procurando maximizar os lucros da empresa 

Garantir que o âmbito do projeto é cumprido 

Garantir qualidade dos entregáveis de forma a satisfazer as expectativas do cliente 

Respeitar e seguir as normas de segurança no local de trabalho 

Garantir que as responsabilidades e os respetivos papéis são entendidos por todos os elementos da 
equipa 

Garantir que alterações ou sugestões são comunicadas aos vários elementos da equipa de projeto 

Garantir a melhoria continua através de formação e aprendizagem no local de trabalho 

Garantir a partilha de conhecimento 

Ser uma referência no que ao seguir as normas e abordagens da empresa diz respeito 

Participar na elaboração e submissão de propostas 

Liderar reuniões e coordenar atividades 

Realizar e liderar parcerias com terceiros 

Tabela 4 - Modelo de competência de tarefas 

 

De forma a garantir o referido e ilustrado na Tabela 4 sobre o papel de gestor de projeto este deve 

ser único no projeto. O gestor deve estar apenas focado com a gestão do projeto e sem mais nada 

externo ao projeto que influencie a entrega. 

Pelo exposto nesta secção o primeiro passo na proposta de solução é atribuir a responsabilidade de 

gestor de projeto a um colaborador da empresa diferente daquele que desempenha as funções de 

gestor de cliente. 

3.3 Adotar uma norma ou método de gestão de 

projeto 

Existem diversas formas de as organizações melhorarem a sua prática na gestão de projetos. Como 

por exemplo a adoção de uma norma ou método de gestão de projetos contudo estas variam consi-

deravelmente, desde uma abordagem informal e ad hoc até métodos bem definidos e rigorosamente 

respeitados (Fernandes, Ward, & Araújo, 2015). 
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A adoção de uma norma ou método faz parte da estratégia das empresas de forma a maximizar o 

valor de um projeto para a organização. Independente da abordagem do método estes devem evoluir 

e serem adaptados à realidade da organização. É um processo em constante atualização e que os 

gestores de projeto devem contribuir para a sua evolução isto porque quer seja uma norma ou méto-

do eles não existem num único tamanho que se adapte a todas as realidades sendo necessário utili-

zar o que faz mais sentido para cada organização (Charvat, 2003). 

O segundo passo na proposta de solução é a adoção de uma norma de gestão de projeto que seja 

aceite pela empresa onde o projeto se desenrola. 

Esta norma deve estar bem documentada e ser uma referência entre as normas e métodos de gestão 

de projeto. Deve indicar o que fazer e quais as ferramentas para auxiliar o gestor de projeto.  

3.4 Estabelecer um modelo de comunicação eficaz 

Os gestores de projeto gastam 80 a 90% do seu tempo a comunicar nos seus projetos, Estudos leva-

do a cabo por organizações profissionais e outras instituições com especial interesse na gestão de 

projeto revelam que a comunicação é, ainda, um dos principais problemas encontrados nos projetos e 

em particular nos seus gestores (Kliem, 2008).  

A comunicação é, na sua forma mais simples, composta por 3 componentes: um transmissor, um 

canal de comunicação e um recetor. Um quarto componente pode ainda ser referido, o meio da co-

municação, a forma em que a mensagem enviada é transmitida (H., 2016) (Ver Figura 12).  

A razão pelo qual se comunica na gestão de projeto pode ser para obter informação, enviar informa-

ção, colocar questões, dar instruções ou até criar uma equipa (Zulch, 2014). 

 

Figura 12 - Processo de comunicação 
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Existem duas necessidades para entender os requisitos de um plano de comunicação no projeto: a 

necessidade de entender o que o projeto exigirá do seu sistema de comunicação e a necessidade de 

saber que métodos e estilos de comunicação podem ser utilizados para tratar esses requisitos. 

Ao entender o que o projeto exigirá do seu sistema de comunicação estamos a permitir a possibilida-

de de alocar atempadamente recursos e planear o esforço associado à implementação do plano de 

comunicação. 

Ao saber que métodos e estilos de comunicação podem ser utilizados para tratar esses requisitos 

estamos a aplicar conhecimento prático de entender que de um leque de vários métodos e estilos 

possíveis escolhemos os mais eficazes para o projeto em questão. Os métodos de comunicação po-

dem ser interativos, ao efetuar uma troca bidirecional de informação, forçados (push), quando existe 

uma necessidade de garantir que a informação é passada aos intervenientes do projeto ou ainda por 

requisição (pull), onde tipicamente a informação encontra-se residente em determinado local e quan-

do necessária é acedida. Quando ao estilo podemos aplica-lo a diferente aspetos, desde a escrita, 

sendo ativa ou passiva, à postura corporal em reuniões ou apresentações ou até na escuta adotando 

uma escuta ativa, reconhecendo, esclarecendo e dando feedback sobre a informação transmitida. 

O gestor de projeto e o gabinete de PMO estão no centro da informação e controlo do projeto. É da 

responsabilidade do gestor de projeto de desenvolver não só a estrutura organizacional do projeto 

mas também o plano e as linhas de comunicação que suportem o modelo de comunicação.  

O plano de comunicação deve identificar (Project Management Institute, Inc., 2013): 

 Quem – quais são as linhas de comunicação, transmissor, recetor; 

 O quê – qual é o âmbito da comunicação e forma; 

 Quando – qual é cadência; 

 Feedback – implementar confirmação de entendimento ou receção da mensagem, validação 

da documentação; 

 Arquivo – criar formas de registo, arquivo e mecanismos de prevenção em caso de falha;  

 Como – qual o formato, exemplo: mail, documentos eletrónicos, reuniões, apresentações. 

Nesta secção identificámos o ultimo passo na proposta de solução a forma uniformizada e eficaz de 

comunicar no projeto, o modelo de comunicação. Sendo parte integrante da norma de gestão adota-

da no passo anterior o modelo de comunicação obriga à criação de um plano de comunicação e à 

implementação de mecanismos de controlo e manutenção. 
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3.5 Conclusões 

Para estabelecer um modelo de comunicação, que é da responsabilidade do gestor de projeto supor-

tado por uma norma de gestão de projeto é necessário primeiro identificar as responsabilidades do 

gestor, de seguida qual a norma que deve adotar na gestão do projeto e que modelo de comunicação 

pode ser implementado de acordo com a realidade onde o projeto se enquadra. 

Independente da norma de gestão que se adote a comunicação é vital para a execução do projeto e 

cabe ao gestor do projeto um papel chave na definição e implementação de um plano de comunica-

ção. 

Temos assim identificados 3 passos para implementar esta proposta de solução: 

1. Atribuir o papel de gestor a um colaborador que apenas se foque e tenha responsabilidades 

de entrega e não outras funções, como gestor de cliente; 

2. Adotar uma norma para a gestão de projetos que seja uma referência neste campo de atua-

ção e que identifique claramente o que fazer; 

3. Estabelecer um modelo de comunicação através da definição de um plano de comunicação 

com base no que a norma de gestão de projeto define. Criar mecanismos de manutenção e 

controlo que permitam atualizar o plano de comunica 

 

Todos estes passos devem ser executados de forma sequencial sendo que os dois primeiros devem 

ser feitos logo no início dos trabalhos e o último ser iterativo e revisitado tantas vezes quanto as ne-

cessárias para garantir a adaptabilidade do modelo de comunicação ao estado do projeto. 
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4 Solução Proposta e Sua 
Aplicação 

 

Por se tratar de um projeto a decorrer em ambiente empresarial a restrição temporal foi elevada tendo 

sido possível apenas implementar o modelo de comunicação preconizado pelo PMBOK, adotando 

ainda esta norma para a gestão do projeto e definindo claramente quais as responsabilidades do ges-

tor de projeto. 

4.1 O gestor de projeto 

Foi necessário alterar responsabilidades dos intervenientes no projeto antes de adotar qualquer nor-

ma ou método de comunicação.  

O gestor de projeto que desempenhava ao mesmo tempo responsabilidades de gestor de cliente 

passou a estar focado apenas com aspetos comerciais do cliente e as funções de gestor de projeto 

foram assumidas por outra pessoa, um colaborador da empresa que não tivesse quaisquer respon-

sabilidades nesse cliente que pusesse em causa a entrega do projeto por força de outros assuntos 

em agenda. 

A transição não foi pacífica, com alguns temas ainda a serem tratados através do gestor de cliente, 

mas após a solicitação de uma reunião com o cliente onde se definiu os papéis de cada um, as res-

ponsabilidades e a comunicação tornaram-se mais claras. 

 

Figura 13 - Alteração do papel do gestor de projeto 

“It always seems impossible until it’s done.”  

Nelson Mandela, Antigo presidente da África do Sul e Nobel da Paz 
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Na figura 13 é ilustrado o fluxo de interações entre o cliente, o gestor de projeto e o gestor de cliente. 

O cliente interage com o gestor de projeto em questões relacionadas com o projeto, como o âmbito, 

datas ou dúvidas do projeto em si. Com o gestor de cliente o cliente interage em questões comerciais 

e de acompanhamento, como adjudicação de novos projetos, faturação, entre outros mas sempre 

relacionados com assuntos comerciais. 

Os benefícios desta alteração foram: 

 Segregação de assuntos – Os assuntos comerciais são tratados pelo gestor de cliente, os 

assuntos relacionados com o projeto são tratados pelo gestor de projeto. O gestor de cliente 

pode estar assim focado nos assuntos comerciais sem o perigo de canibalizar assuntos de 

algum projeto para conseguir concretizar negócio. O gestor de projeto está apenas focado na 

entrega do seu projeto e procura antecipar riscos e desbloquear constrangimentos; 

 Gestão das expectativas – Permitir que os assuntos de projeto tenham um interlocutor do 

lado a empresa, o gestor de projeto, apenas focado em um projeto e alinhado com o cliente 

nas datas e âmbito da entrega. 

 Equipa – Identificação clara para os vários elementos da equipa de quem é o gestor de pro-

jeto e qual o papel que desempenha no projeto. Ser um facilitador na execução do trabalho 

por parte dos diferentes elementos e informar de decisões do cliente em relação ao projeto. 

4.2 A norma de gestão de projeto adotada 

A execução do ponto anterior era obrigatório para se poder proceder à adoção de uma norma ou mé-

todo na gestão do projeto. 

Em virtude de estar identificado que o projeto era executado sem obedecer a qualquer regra, referen-

ciado internamente como um projeto em má gestão por parte do gabinete de PMO, unidade respon-

sável por fazer o acompanhamento da gestão de projeto, reportar à administração da empresa ne-

cessidades no projeto e identificar os projetos críticos, foi validada a possibilidade de adotar uma 

norma na gestão do projeto. 

Foi primeiro investigado a existência de alguma ISO sobre gestão de projeto, com a ISO 21500:2012 

a ser a escolha e que indica os processos que permitem criar boas práticas na gestão de projetos.  

Era uma base no qual permitia avançar com adoção de uma norma. 

Após o estudo da ISO e se verificar as semelhanças e diferenças com o PMBOK (ver seção 2.2 

Comparação entre a ISO 21500:2012 e o PMBOK), por este último definir ferramentas a utilizar nos 

processos ao contrário da ISO e ser a norma que é recomendado pelo PMO da empresa, foi decidido 

aplicar o PMBOK na gestão do projeto. Foi seguido A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge 5th edition.  
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Figura 14 - Fluxo nas fases do projeto 

 

Na Figura 14 é possível verificar quais os fluxos existentes entre as várias fases do projeto.  

Após decisão de adoção do PMBOK e recolha de todos os artefactos produzidos foi convocada uma 

reunião de arranque de projeto com esta nova gestão. Até esta reunião nunca os vários elementos 

participantes no projeto com um ano e meio de execução tinham estado juntos numa sala de reunião. 

O objetivo desta reunião era definir claramente qual o âmbito do projeto, o papel de cada um no pro-

jeto, conhecer limitações e apresentar internamente o plano de trabalho para posteriormente comuni-

ca-lo ao cliente e obter uma validação. 

Para além da informação a transmitir era pretendido que os vários elementos participantes no projeto 

começassem a formar uma equipa de projeto (ver Figura 15). 
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Figura 15 - Equipa de projeto (TO-BE) 

A equipa de projeto, na fase de concretização da solução, tinha em momentos de maior trabalho até 

16 elementos atribuídos: 

 Unidade X: 

o 1 programador sénior de integração; 

o 1 programador de interfaces. 

 Unidade A: 

o 1 arquiteto de sistemas de informação; 

o 1 consultor sénior de integração; 

o 2 programadores seniores de integração; 

o 1 consultor sénior de interfaces; 

o 2 programadores de interfaces; 

o 1 programador júnior de interfaces: 

o 2 consultores seniores na produção de outputs da solução; 

 Unidade B: 

o 1 consultor sénior funcional; 

o 1 consultor júnior funcional. 

 Unidade C: 

o 1 consultor sénior de processos; 

o 1 consultor de processos. 
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O gestor de projeto desempenha papel fundamental neste campo, sendo facilitador de condições 

para os vários elementos poderem executarem o trabalho necessário, comunicar atempadamente e 

de forma construtiva os próximos passos no plano do projeto bem como ajudar na criação de um sen-

timento de pertença ao projeto. 

Na tabela 5 é descrito o que foi realizado em cada uma das fases no atual projeto: 

Fase Ações 

 

Fase já realizada em virtude do projeto se encontrar em execução, sem hipótese de 
atuar sobre a fase de Iniciação 

 

 

Reunião de arranque interno de projeto 

Necessidade de redefinir o plano de projeto 

Validação do plano com o cliente 

Apresentação do plano validado aos vários elementos da equipa 

Informação ao PMO do plano de projeto atualizado 

Reavaliação constante do plano de projeto 

Criação de repositório de informação do projeto 

 

 

Elaboração de novo documento funcional  

Criação de desenho técnico e de documentação de suporte à implementação 

Desenho de processo na ferramenta de modelação 

Implementação dos desenvolvimentos 

Reuniões de ponto de situação interna 

Reuniões de ponto de situação com o cliente 

 

 

Reuniões de ponto de situação com o PMO 

Reavaliação dos custos do projetos 

Reavaliação do plano de projeto 

 

 

Projeto ainda em curso, não reunindo todos os requisitos para cumprir as condições 
de fecho do projeto. 

Tabela 5 - Fases do projeto atualmente (TO-BE) 

A componente de comunicação, um dos fatores que permite ao um projeto ser executado com suces-

so, é apresentada na secção seguinte. 
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4.3 O modelo de comunicação implementado 

O modelo de comunicação, objetivo principal desta dissertação, só pode ser concretizado após a re-

definição do papel do gestor de projeto e da identificação da norma de gestão de projeto a adotar. 

O objetivo foi criar um suporte a que a comunicação entre os vários elementos da equipa de projeto 

pudesse ser eficaz e permitisse o acesso à informação relevante a qualquer momento em qualquer 

lugar. 

Apesar de esta definição ser tipicamente feita no início do projeto, na fase de Inicialização, por este 

estar já em execução foi realizado assim que as funções de gestor de projeto foram revistas, secção 

5.1. Nem todos os elementos do plano de comunicação foram feitos de imediato mas sim ao longo do 

ciclo de vida do projeto. 

Foi necessário definir um plano de comunicação e foi seguido o Project Communication Management 

do PMBOK (Project Management Institute, Inc., 2013). 

Esta área de conhecimento do PMBOK define 3 processos para a implementação de um modelo de 

gestão de comunicação, cada um constituído por entradas, ferramentas e resultados. Sendo o resul-

tado final pretendido ter uma forma de comunicação mais eficaz entre os vários elementos da equipa. 

 Plan Communications Management  

 Manage Communications  

 Control Communications  

4.3.1 Plan Communicatons Management 

Na tabela 6 é feito o mapeamento entre os artefactos produzidos e utilizados no projeto e as entra-

das, ferramentas e resultados deste processo. 

No subcomponente deste processo, a análise de requisitos de suporte comunicação, foram identifica-

do 190 canais de comunicação possíveis.  

Este número de possíveis canais foi obtido através do levantamento do número de intervenientes no 

projeto e seguindo o PMBOK, onde para n = 20, sendo n o número de intervenientes e 20 os existen-

tes neste projeto, 17 internos (1 gestor + 16 elementos da equipa) e 3 externos (1 Diretor da DTI, 1 

Subdiretor da DTI e 1 técnico da DTI) temos a fórmula para o cálculo do número de canais de comu-

nicação possíveis (ver fórmula 1)   

 
𝑛(𝑛−1)

2
 (1) 
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Componente Subcomponentes Artefactos produzidos 

En
tr

ad
as

 
Plano de Projeto Plano do Projeto atualizado 

Identificação dos intervenientes 
no projeto 

Identificação clara de todos os elementos da equi-
pa de projeto, na reunião de arranque, bem como 
os interlocutores do lado do cliente na reunião soli-
citada para o efeito. Atualizado ao longo do ciclo de 
vida do projeto 

Fatores empresariais 
Empresa portuguesa a desenvolver um projeto 
remotamente a partir de Lisboa e Funchal para 
uma instituição financeira em Angola 

Ativos de processos organiza-
cionais  

-  

Fe
rr

am
en

ta
s 

Análise de requisitos de suporte 
comunicação 

Produção de documentação de projeto, como o 
documento de análise funcional, o desenho técni-
co, matriz RACI. 

Tecnologia de suporte à comu-
nicação 

Criado um repositório de informação em Microsoft 
SharePoint  

Modelos de comunicação 
Procura de feedback a fim de entender que a men-
sagem era entendida após a transmissão 

Métodos de comunicação 

Interativo – Entre os vários elementos da equipa de 
projeto, através de reuniões, telefonemas e video-
conferências  

Forçado (push)– Através do envio de mails 

Por requisição (pull) – Informação residente no 
repositório de informação 

Reuniões 

Foram realizados diferentes tipos de reuniões: 

Internas – Quinzenais – com o objetivo de fazer 
ponto de situação nos desenvolvimentos  

Controlo – Mensais com o PMO para fazer se-
guimento do projeto 

Cliente – Mensais para acompanhamento do es-
tado do projeto 

R
es

u
lt

ad
o

s Plano de Comunicação Plano de comunicação 

Atualização da documentação 
de projeto 

Atualização do plano de projeto 

Tabela 6 - Artefactos produzidos ou utilizados no Plan Communications Management 

 

Foi criado um repositório de informação, suportado na tecnologia Microsoft SharePoint, que permite a 

colaboração dos vários elementos do projeto (ver Figura 16) 
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Figura 16 - Repositório de informação 

Neste repositório foi criada uma estrutura de pastas que permite suportar a informação produzida ao 

longo do ciclo de vida do projeto. Por ser uma ferramenta online, o SharePoint, permite o acesso por 

parte dos elementos da equipa em qualquer altura em qualquer lugar (Ver anexo A – Estrutura de 

repositório de projeto). 

Foi interessante observar que no início, após a reunião de arranque, as pastas do repositório apenas 

registavam documentação carregada pelo gestor de projeto e que durante o ciclo de vida de projeto 

foi sendo carregado com conteúdo por diferentes elementos da equipa de projeto. A resistência à 

mudança esteve claramente presente na utilização do repositório, mas a forma de a vencer foi refor-

çar, ao longo das várias reuniões de ponto de situação do projeto as vantagens em utilizar esta fer-

ramenta de suporte e com o auxilio de um dos elementos mais seniores da equipa de projeto come-

çar a carregar conteúdo e a indicar aos restantes elementos que o documento estava em determina-

da localização deixando assim de haver a troca de mails constante acerca de um ou mais documen-

tos. Foi possível ter versões e auditar as alterações produzidas por cada elemento da equipa de pro-

jeto em determinado documento (Ver figura 17 e 18). 

 

Figura 17 - Repositório de informação no início do projeto 
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Figura 18 - Repositório de informação durante o ciclo de vida do projeto 

O plano de comunicação, o resultado deste processo, foi: 

 Definição da periocidade de reuniões internas, externas e de controlo, quinzenal a primeira, 

mensais as duas últimas; 

 Local para a partilha de toda a informação, o repositório online; 

 Perfis de acesso à informação e responsabilidades de carregamento da informação, apenas 

os elementos mais seniores podiam carregar versões iniciais, os elementos mais juniores po-

diam dar contributo a documentos já existentes; 

 Definição da comunicação com o cliente, sempre através do gestor de projeto; 

 Após uma reunião externa era sempre enviada uma ata para validação por parte dos vários 

intervenientes na reunião; 

 Os mails acerca do projeto deviam no assunto respeitar a seguinte taxonomia, [Cliente 

Pais][Nome do Projeto] – <tema a abordar>; 

 Apenas tratar um assunto por mail, com exceção dos mails após reuniões que tinham o efeito 

de atas; 

 Identificação de team leaders por cada especificidade de implementação, 1 team leader para 

o BPM, 1 team leader para a integração, 1 team leader para as interfaces e 1 team leader pa-

ra a componente funcional. 
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4.3.2 Manage Communications 

Na tabela 7 é feito o mapeamento entre os artefactos produzidos e utilizados no projeto e as entra-

das, ferramentas e resultados deste processo. 

Componente Subcomponentes Artefactos produzidos 

E
n
tr

a
d
a
s
 

Plano de Comunicação -  

Relatórios de progresso de trabalho Atualização do estado do projeto em folhas 
Excel enviadas para o PMO 

Fatores empresariais Empresa portuguesa a desenvolver um pro-
jeto remotamente a partir de Lisboa e Fun-
chal para uma instituição financeira em An-
gola 

Ativos de processos organizacionais - 

F
e
rr

a
m

e
n
ta

s
 

Tecnologia de suporte à comunicação Atualização do repositório de informação em 
Microsoft SharePoint 

Modelos de comunicação 
Procura de feedback a fim de entender que a 
mensagem era entendida após a transmis-
são 

Métodos de comunicação 

Interativo – Entre os vários elementos da 
equipa de projeto, através de reuniões, tele-
fonemas e videoconferências  

Forçado (push) – Através do envio de mails 

Por requisição (pull) – Informação residen-
te no repositório de informação 

Sistemas de gestão de informação 

 

A comunicação é distribuída em formato 
eletrónico interna e externamente. 

As ferramentas de colaboração são também 
elas eletrónicas, como o repositório que é 
assente num produto específico para este 
efeito 

Relatórios de performance 

Atualização da matriz RACI 

Comparação entre baselines do plano de 
projeto 

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 

Comunicações no projeto - 

Atualização do plano de projeto Atualização do plano de projecto 

Atualização da documentação de 
projeto 

-  

Atualização dos ativos de processos 
organizacionais 

Atualização dos documentos de projeto de 
acordo com a informação mais recente 

Tabela 7 - Artefactos produzidos ou utilizados no Manage Communications 
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Com este processo procurou-se garantir que a informação armazenada, no repositório, bem como 

aquela que era enviada, ao cliente, estava atualizada o mais possível não sendo enviada mais infor-

mação do que aquela que era necessária. 

4.3.3 Control Communications 

Na tabela 8 é feito o mapeamento entre os artefactos produzidos e utilizados no projeto e as entra-

das, ferramentas e resultados deste processo 

Componente Subcomponentes Artefactos produzidos 

E
n
tr

a
d
a
s
 

Plano de Projeto - 

Comunicações no projeto Atualização das datas de entregáveis 

Registo de incidentes Atualização da lista de incidentes 

Estado atual de desempenho - 

Ativos de processos organiza-
cionais 

- 

F
e
rr

a
m

e
n
ta

s
 

Sistemas de gestão de infor-
mação 

- 

Análise de especialistas 

Parecer técnico do arquiteto de sistemas de in-
formação 

Feedback do PMO 

Reuniões 

Foram realizadas diferentes tipos de reuniões: 

Internas – Quinzenais – com o objetivo de fazer 
ponto de situação nos desenvolvimentos  

Controlo – Mensais – com o PMO para fazer 
seguimento do projeto 

Cliente – Mensais – para a acompanhamento do 
estado do projeto 

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 

Relatório de desempenho - 

Pedidos e alterações - 

Atualização do plano de projeto - 

Atualização da documentação 
de projeto 

- 

Atualização de ativos de pro-
cessos organizacionais 

- 

Tabela 8 - Artefactos produzidos ou utilizados no Control Communications 

Com este processo foi possível ter controlo e ao mesmo tempo realizar monitorização ao plano de 

comunicação resultante do processo Plan Communications Management. 
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4.4 Conclusões 

O papel do gestor de projeto foi redefinido e atribuído apenas a uma única pessoa com responsabili-

dade pela gestão e entrega do projeto. 

Foi adotada o PMBOK, norma seguida já pela empresa, mas que não estava a ser utilizada neste 

projeto até à redefinição do gestor de projeto. 

Definiu-se uma forma de comunicação do conhecimento de todos os intervenientes no projeto. Foi 

definido um plano de comunicação, garantindo a existência de reuniões periódicas, um repositório 

online de acesso segregado com diferentes níveis de privilégios. 

A comunicação horizontal, ou fluxo horizontal, foi fomentada através das várias reuniões realizadas 

onde inicialmente era incentivado a diminuição do envio de mails entre elementos da equipa de pro-

jeto e uma maior interação física. O gestor de projeto deveria ser consultado em caso de algum im-

passe mas em temas menores, de implementação ou produção de documentação os elementos mais 

seniores do projeto deviam falar entre si. 

A comunicação deixou apenas de ser apenas topo-baixo, do gestor de projeto para os elementos da 

equipa mas também dos elementos da equipa para o gestor, baixo-topo, partilhando preocupações e 

opiniões de implementação.  

O feedback também foi implementado através da garantia que qualquer informação era entendida por 

todos os intervenientes e o trabalho realizado tinha uma crítica construtiva associada.  

O envio de mails para os responsáveis de unidade para tomadas de decisão acerca do projeto dimi-

nuiu. 

O número de documentação produzida no projeto aumentou. 
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5 Avaliação dos Resultados 
 

 

A avaliação dos resultados obtidos foi feita através dos dados estatísticos referentes ao plano de co-

municação, ao gestor de projeto e ao suporte à comunicação no projeto. O modelo de comunicação, 

também questionado, foi avaliado com base nos critérios de qualidade do método Moody & Shanks. 

5.1 Entrevistas 

Para a avaliação do trabalho realizado na concretização da solução foram realizadas entrevistas aos 

vários elementos da equipa de projeto. 

As entrevistas podem ser divididas em três tipos (Bryman, 2012): 

 Estruturadas – Entrevistas onde o investigador têm questões fixas e preparadas para serem 

apresentadas por uma determinada ordem; 

 Semiestruturadas – Entrevistas onde pode ser abordado tanto questões como tópicos; 

 Não estruturadas – Quando existe um plano predefinido pelo investigador mas o controlo 

das respostas por parte do entrevistado é mínimo. 

As entrevistas realizadas foram do tipo estruturado. 

A escolha dos elementos da equipa de projeto para as entrevistas deveu-se ao facto de praticamente 

todos (9) terem estado presentes na fase da análise do problema (AS-IS) e na fase de concretização 

da solução (TO-BE). 

A tabela 9 identifica quem da equipa de projeto foi entrevistado. A unidade B conseguiu ter todos os 

elementos pertencentes a este projeto entrevistados. Nem todos os elementos da equipa de projeto 

conseguiram ser entrevistados por vários motivos, ausência em trabalho, férias ou abandono da em-

presa durante o projeto. 

 

 

 

“You don't have to be great to start, but you have to start to be great”  

Zig Ziglar, autor americano  
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Entrevistado Unidade 

Arquiteto de sistemas de informação Unidade A 

Consultor sénior de interfaces Unidade A 

Programador de interfaces Unidade A 

Consultor sénior de integração Unidade A 

Programador sénior de integração Unidade A 

Consultor sénior na produção de outputs da solução Unidade A 

Consultor sénior funcional Unidade B 

Consultor júnior funcional Unidade B 

Consultor sénior de processos Unidade C 

Programador sénior de integração Unidade X 

Tabela 9 – Entrevistados 

 

Primeiro foram colocadas questões relacionadas com o plano de comunicação, depois relacionadas 

com o gestor de projeto, o suporte à comunicação no projeto e por fim ao modelo de comunicação 

com base nos critérios de qualidade do método Moody & Shanks (ver Anexo B). 

5.2 Avaliação 

A avaliação dos resultados obtidos nas entrevistas foi feita de forma estatística para o plano de co-

municação, o gestor de projeto e o suporte à comunicação no projeto.  

Para avaliarmos o modelo de comunicação baseamo-nos no método Moody & Shanks. 

5.2.1 Plano de comunicação 

Na secção A do questionário avaliou-se o plano de comunicação: 
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 100% respondeu que atualmente é mais simples o acesso à informação, por comparação 

com o processo de gestão anterior (AS-IS); 

 O que mais contribuiu para o acesso mais simples à informação, foi a forma de comunicação 

oral (reuniões e conversas, com uma média de 4,4 numa escala de 1 a 5. Em segundo lugar 

ficou a forma de comunicação eletrónica (mails e documentos) com 4,2 e por fim a forma vi-

sual (apresentações) com 2, 8; 

 De acordo com os entrevistados a forma mais efetiva de modelo de comunicação na gestão 

de projeto é também a oral com 4,5 numa escala de 1 a 5. Em segundo lugar ficou a forma 

de comunicação eletrónica (mails e documentos) com 4,2 e por fim a forma visual (apresen-

tações) com 3,1; 

 100% dos entrevistados considera que entende melhor o âmbito de projeto; 

 90 % responde que sim quando questionado sobre a existência de uma politica de feedback 

no projeto. Os restantes 10% responde que somente às vezes, em virtude da organização 

não ter maturidade em ter equipas multidisciplinares; 

 No que ao número de artefactos produzidos no projeto diz respeito 90% dos entrevistados 

diz que aumentou e considera isso positivo. Os 10% restantes consideram que diminuiu, fa-

zendo referência ao número de mails trocados entre as equipas na fase de análise do pro-

blema, que era mais elevado, apesar da resposta também consideram a mudança como po-

sitiva. 

Podemos concluir que a proposta de solução ao nível do plano de comunicação se verificou positiva. 

5.2.2 Gestor de projeto 

Na secção B do questionário avaliou-se o papel do gestor, explicado na concretização da solução por 

comparação ao encontrado na análise do problema: 

 90% dos entrevistados consideram que o papel do anterior gestor de projeto não era claro. 

Os outros 10% não participavam anteriormente no projeto; 

 100% dos entrevistados considera que o atual papel do gestor do projeto é claro. 

O assumir de responsabilidade, a existência de marcação de reuniões de forma recorrente para ponto 

de situação com todos os elementos da equipa e existir a preocupação na forma como a mensagem 

é passada e entendida por todos levaram a que se concluísse que o atual papel do gestor de projeto 

é preferível face ao anterior. 

5.2.3 Suporte  

Na secção C avaliou-se se a criação de formas de acesso à informação contribuiu para uma melhoria 

no processo de comunicação do projeto.  
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A resposta foi 100% positiva onde todos os entrevistados concordaram que a utilização de novas 

formas de suporte, como por exemplo, um repositório único para toda a informação do projeto contri-

buiu para a melhoria. 

Um dos entrevistados quando questionado se a partilha de informação e documentação, em colabo-

ração entre os vários elementos do projeto contribuiu para um melhor entendimento e seguimento 

dos trabalhos a realizar no âmbito do projeto respondeu não, mas por ter o entendimento que não foi 

a partilha de documentos que contribuiu, uma vez que considera o nível de qualidade da documenta-

ção baixo, mas sim as reuniões de acompanhamento. Os restantes entrevistados concordaram com a 

questão colocada. 

5.2.4 Eficácia do modelo de comunicação 

Na secção D do questionário foi avaliado a eficácia do modelo de comunicação selecionado. O prin-

cipal objetivo desta dissertação. 

Foi escolhida o método Moody & Shanks (Moody & Shanks, 2003) para se poder avaliar a qualidade 

do artefacto produzido, o modelo de comunicação, na perspetiva de múltiplos intervenientes. 

Este método propõe 8 critérios para avaliar a qualidade (Moody & Shanks, 2003): 

 Completude – o artefacto possui todas as informações requeridas para suportar a função no 

sistema; 

 Simplicidade – o artefacto consegue com o mínimo de interações possíveis suportar a fun-

ção no sistema; 

 Flexibilidade – a capacidade do artefacto se adaptar a novos requisitos;  

 Integração – integração do artefacto na organização; 

 Compreensão – o nível de complexidade para entender o artefacto; 

 Implementação – o esforço para implementar o artefacto; 

 Integridade – a qualidade que o artefacto produz ou guarda; 

 Correção – a conformidade do artefacto. 

As questões foram colocadas para serem avaliadas numa escala de 1 a 5, com 1 para nada eficaz, 2 

pouco eficaz, 3 algo eficaz, 4 eficaz e 5 muito eficaz. Esta avaliação foi feita sem indicar aos entrevis-

tados que método estávamos a utilizar. 

A representação gráfica dos resultados pode ser observada na Figura 19. 

 



43 

 

 

Figura 19 - Resultado da avaliação com base no método Moody & Shanks 

 

Após analisar os resultados obtidos nos questionários podemos inferir que o modelo de comunicação 

é no que aos critérios do método Moody & Shanks diz respeito:  

 Completude – o modelo de comunicação é bastante completo, permitindo quando necessá-

rio um acesso total à informação. É uma das dimensões mais bem avaliadas; 

 Simplicidade – o modelo de comunicação é considerado simples de utilizar; 

 Flexibilidade – o modelo de comunicação é bastante flexível, permitindo, por exemplo, man-

ter um acompanhamento de reuniões mas alternar entre dias ou horas sem grande cons-

trangimento para os elementos da equipa de projeto. Esta foi uma das dimensões mais bem 

avaliada; 

 Integração – depois de uma fase de habituação os vários elementos da equipa de projeto 

começaram a adotar o modelo de comunicação totalmente, especialmente o repositório de 

informação; 

 Compreensão – o modelo de comunicação exigiu um nível de complexidade relativamente 

baixo. Possibilitou até a elementos mais antigos explicar a novos elementos que entraram no 

projeto como estávamos organizados e que ferramentas de suporte utilizávamos; 
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 Implementação – o esforço para implementar o modelo de comunicação foi muito baixo, as 

caixas de correio já existiam, o calendário também, bem como a ferramenta de repositório, o 

restante foi processual; 

 Integridade – pela maioria dos artefactos produzidos no modelo de comunicação ser eletró-

nico e estarmos a utilizar ferramentas atualizadas o nível de integridade no modelo de co-

municação é bastante elevado; 

 Correção – o modelo de comunicação possibilita que a informação esteja disponível apenas 

a quem deve ter. Por exemplo no início dos documentos a produzir apenas os elementos 

mais seniores podem criar, permitindo assim que a informação carregada e partilhada tem 

uma base correta. Esta foi a dimensão mais bem classificada. 

Concluímos que a eficácia do modelo de comunicação atinge resultados muito positivos nos critérios 

do método Moody & Shanks 

5.3 Conclusões 

A nossa proposta de solução foi avaliada com duas abordagens distintas.  

As três primeiras seções do questionário, onde se avalia o plano de comunicação, o papel do gestor 

de projeto e o suporte ao modelo de comunicação foram avaliadas com questões onde os entrevista-

dos conseguiam rapidamente fazer uma relação com o objeto de trabalho desta dissertação. A análi-

se de resultado destas fases foi feita através de pura estatística contando os números de resposta de 

cada tipo.  

Foi percetível, nestas três seções que a concretização da solução foi positiva e que os elementos do 

projeto estão mais satisfeitos com um papel de gestor diferente, uma forma de gerir também diferente 

e uma nova forma de comunicação. 

A última seção permitiu avaliar a eficácia do modelo de comunicação, isto é, entender se a informa-

ção é fornecida no formato correto no tempo certo para a audiência pretendida, com o impacto devido 

e se teve a adoção, implementação e atualização no dia-a-dia de forma positiva. Para o efeito foi es-

colhido o método de qualidade Moody & Shanks que tem oito critérios para avaliar: Completude; Sim-

plicidade; Flexibilidade; Integração; Compreensão; Implementação; Integridade e Correção. Os resul-

tados obtidos permitem-nos concluir que foram atingidos resultados muito positivos nos critérios do 

método. 
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6 Conclusões e trabalho futuro 

 

A importância da comunicação na gestão de projetos de desenvolvimento de software foi apresenta-

da, começando no trabalho relacionado, evidenciando que outros já abordaram o tema e se verifica 

como sendo pertinente na gestão de projetos, passando pelo caso real apresentado na análise do 

problema e na proposta e concretização da solução.  

Apresentamos as limitações do trabalho realizado e indicamos ainda o que pode ser o trabalho futuro 

realizado acerca deste tema. 

6.1 Conclusões 

Começámos esta dissertação por referir que a gestão de projetos em ambiente empresarial é algo 

complexo e que deve seguir normas e métodos de forma a ter um maior controlo e ser um processo 

de melhoria contínuo. Referimos que de nada servem estas normas e métodos se não se souber co-

municar. A comunicação é um dos fatores chave para o sucesso na gestão de projetos. 

Na análise do trabalho relacionado começámos por identificar referências na gestão de projeto e veri-

ficámos que existem variadíssimas normas e métodos nesta disciplina. Por ser importante para esta 

dissertação aprofundámos o conhecimento no PMBOK e na área da comunicação que este define. A 

comunicação pode ter diferentes fluxos e formas de partilhar informação. Saber qual e quando utilizar 

não é somente um trabalho empírico e envolve métodos, modelos e ferramentas próprias. 

Definimos o problema desta dissertação, um projeto a decorrer em ambiente empresarial com ques-

tões acerca da gestão e da comunicação existente no projeto.  

A nossa proposta de solução consistiu em três passos:  

I) Redefinir o papel de gestor de projeto;  

II) Adotar uma norma ou método para a gestão de projeto; 

III) Estabelecer um modelo de comunicação eficaz. 

Com a proposta de solução definida passámos à sua concretização e para o efeito com o projeto 

identificado como estando com sérios problemas por parte do gabinete do PMO o gestor do projeto 

foi redefinido, o PMBOK foi adotado e criado um modelo de comunicação com base na área de co-

municação desta norma. 

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”  

Albert Einstein, fisico alemão 
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O trabalho realizado foi avaliado através de entrevistas a elementos da equipa de projeto que partici-

param na fase de análise do problema bem como na fase de concretização da solução e por os crité-

rios definidos no método Moody & Shanks. 

6.2  Limitações 

Por este trabalho ser realizado sobre um projeto que se desenrola em ambiente empresarial existem 

algumas limitações, como âmbito e recursos. 

Como o projeto estava a decorrer ao mesmo que o trabalho desta dissertação apenas uma área do 

PMBOK pode ser aplicada com maior rigor. As restantes áreas, como o Risco ou a Qualidade não 

puderam sequer ser abordadas. 

Uma limitação são os elementos da equipa de projeto. Por ser um projeto com um ano e meio em 

execução a equipa não é a mesma que se iniciou tornando mais difícil fazer comparações entre a 

fase de análise do problema e a fase de concretização do problema. 

Outra limitação é o resultado final obtido, o plano de comunicação, ter apenas sido aplicado e testado 

num único projeto. 

6.3 Trabalho futuro 

A aplicação do modelo de comunicação resultante desta dissertação a mais projetos na mesma orga-

nização ou outras pode ser também trabalho futuro. Esta sugestão vêm no seguimento do feeback 

obtido pelo gabinete de PMO da empresa sobre a execução do projeto após a aplicação da solução 

proposta e dos inquéritos internos levados a cabo aos seus colaboradores participantes no projeto, 

objeto de trabalho desta dissertação. Para esta identificação foi feito o levantamento de todos os co-

laboradores que reportaram horas suas ao projeto na ferramenta interna de controlo da empresa e 

propostos um questionário de satisfação e qualidade.  

Calcular o ROI do processo de comunicação em complemento ao trabalho já realizado por Angela 

Sinickas (Sinickas, 2007). Medir o custo, por exemplo de chamadas, na adoção de um plano de co-

municação, tendo como uma das ações reuniões semanais entre todos os elementos da equipa dis-

persos geograficamente versus depois o feedback da mensagem, a clareza no trabalho a realizar e o 

resultado liquido do projeto em comparação com a previsão inicial de custos. Este trabalho deve ser 

realizado junto da área financeira da empresa, mas permite também perceber os impactos que a co-

municação têm, não apenas nas pessoas mas também na componente financeira de um projeto e 

consequentemente de uma empresa. 

Com o estudo da bibliografia identificámos outros complementos de inovação potencial a este traba-

lho tais como medir a comunicação existente no projeto utilizando o ICAM (Alexandra-Mihaela & 

Danut, 2013), um modelo originário na Nova Zelândia criado através da ferramenta de data mining 

Weka (Alexandra-Mihaela & Danut, 2013). Este modelo recorre a vários algoritmos de Machine Lear-
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ning para analisar os fluxos de comunicação existentes no projeto, topo-baixo, baixo-topo, horizontal, 

diagonal. Realiza a medição da troca de informação internamente em equipas de projeto permitindo a 

análise posterior bem como a apresentação dos resultados através de gráficos. 
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Anexo A – Estrutura de repositório de projeto 

 

Área Estrutura no SharePoint 

Equipa de projeto 

e do cliente 

 

Governo do projeto 

 

Plano do projecto 
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Atividades e Ris-
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Financeiro 

 

Change Log 
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Gestão 

 

Projecto 

 

Fecho 
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Outros 

 

 

  



55 

 

Anexo B – Questionário e Respostas 

B.1.  Questionário  

Comunicação no Projeto 

O objetivo deste questionário serve de suporte ao objeto de trabalho da dissertação de mestrado em Engenha-

ria Informática e de Computadores do Instituto Superior Técnico de Lisboa e pretende perceber com as altera-

ções introduzidas no projeto nestes últimos meses a forma como se comunica, o papel do gestor, o suporte à 

comunicação e a efetividade do modelo de comunicação. 

Nome: [Inserir Nome] 

A  –  P L A N O  D E  C O M U N I C A Ç Ã O  

A.1 O acesso à informação no processo de gestão atual é mais simples que o processo de gestão anterior? 

Resposta: [Inserir Resposta] 

A.2 No caso de resposta afirmativa à questão anterior responda quais dos seguintes métodos considera mais 

importantes, numa escala de 1 a 5, sendo 1 não importante e 5 muito importante: 

Eletrónico (mail, documentos) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 
Oral (reuniões, conversas) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 
Visual (apresentações) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

A.3 Qual é para si o método de comunicação mais efetivo para a gestão de projeto, numa escala de 1 a 5, sen-

do 1 não importante e 5 muito importante: 

Eletrónico (mail, documentos) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 
Oral (reuniões, conversas) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 
Visual (apresentações) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

A.4 Entende melhor ou pior o âmbito do projeto atualmente? 

Resposta: [Inserir Resposta] 

A.5 É perfeitamente percetível quais as responsabilidades atuais, através da forma como a comunicação é feita, 

de qual é o seu papel e responsabilidades no projeto? 

☐ Sim ☐ Não Motivo: [Inserir Motivo] 

A.6 Existe uma política de feedback em procurar entender que a mensagem é recebida e entendida por todos? 

☐ Sim ☐ Não Motivo: [Inserir Motivo] 

A.7 Aumentou, diminuiu, ou manteve-se o número de reuniões ou artefactos trocados no âmbito do projeto? 

☐ Aumentou ☐ Diminuiu ☐ Manteve-se  
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A.7.1 No caso de ter havido um aumento ou diminuição considera isso positivo ou negativo? 

☐ Positivo ☐ Negativo   

B  –  G E S T O R  D O  P R O J E T O  

B.1 O papel do gestor de projeto no anterior processo era claro? 

☐ Sim ☐ Não 

B.2 O papel do gestor de projeto no atual processo é claro? 

☐ Sim ☐ Não 

B.3 De acordo com as duas respostas acima o que mais contribuiu para essa perceção? 

Resposta: [Inserir Resposta] 

 C  –  S U P O R T E  

C.1 A utilização de novas formas de suporte ao acesso à informação foram uma melhoria na atual gestão de 

projeto, como por exemplo, a utilização de um repositório único de informação do projeto?  

☐ Sim ☐ Não Motivo: [Inserir Motivo] 

C.2 A partilha de informação e documentação, em colaboração entre os vários elementos do projeto contribuiu 

para um melhor entendimento e seguimento dos trabalhos a realizar no âmbito do projeto? 

☐ Sim ☐ Não Motivo: [Inserir Motivo] 

D  –  E F I C Á C I A  D O  M O D E L O  D E  C O M U N I C A Ç Ã O  

Avalie, numa escala de 1 a 5, com 1 para nada eficaz, 2 pouco eficaz, 3 algo eficaz, 4 eficaz e 5 muito eficaz, as 

seguintes dimensões sobre o modelo de comunicação utilizado no projeto: 

Dimensão Descrição Avaliação 

Completude Quando necessário o acesso à informação é total [Valor] 

Simplicidade A comunicação no projeto é feita de forma simples e fluida [Valor] 

Flexibilidade 
Os meios de comunicação postos ao serviço do projeto são fáceis de 
atualizar 

[Valor] 

Integração O esforço para integrar o modelo de comunicação na equipa [Valor] 

Compreensão A informação é disponibilizada e compreendida pelos intervenientes  [Valor] 

Implementação O esforço da implementação do modelo de comunicação no dia-a-dia [Valor] 

Integridade A informação disponibilizada é fiável [Valor] 

Correção 
A informação é disponibilizada de forma correta e para a audiência 
correta 

[Valor] 

NOTA: Comunicação eficaz é aquela onde a informação é fornecida no formato correto no tempo certo para a 

audiência pretendida e com o impacto devido 
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B.2. Respostas 

B.2.1. Plano de Comunicação 

 

 

A.1 A.4 A.5 A.6 A.7 A.7.1

Unidade Entrevistado Electrónico Oral Visual Electrónico Oral Visual

Unidade A Arquiteto de sistemas de informação Sim 5 4 4 5 5 4 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade A Consultor sénior de interfaces Sim 4 5 3 3 4 5 Melhor Sim
As  vezes . Não temos  maturidade 

em ter equipas  multidiscipl inares
Aumentou Pos itivo

Unidade A Programador de interfaces Sim 4 4 1 3 5 2 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade A Consultor sénior de integração Sim 5 4 1 5 5 2 Melhor Sim Sim Diminiuiu Pos i tivo

Unidade A Programador sénior de integração Sim 4 5 2 4 4 2 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade A Consultor sénior na produção de outputs da solução Sim 5 4 2 5 4 2 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade B Consultor sénior funcional Sim 5 4 5 5 5 3 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade B Consultor júnior funcional

Mais  Simples . Temos  

informação agregada de fáci l  

acesso

3 5 4 4 4 4 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade C Consultor sénior de processos Sim 3 4 4 3 4 5 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

Unidade X Programador sénior de integração Sim 4 5 2 5 5 2 Melhor Sim Sim Aumentou Pos itivo

A - Plano de  Comunicação

A.2 A.3
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B.2.2. Gestor de Projecto 

 

B.1 B.2 B.3

Unidade Entrevistado

Unidade A Arquiteto de sistemas de informação - Sim
Não estive presente na fase anterior mas  do atual  processo estou bastante satis fei to 

exis tindo sempre espaço para  melhorias

Unidade A Consultor sénior de interfaces Não Sim
O assumir perante a  equipa de projecto quem era  o gestor de projeto e assumir as  

respectivas  responsabi l idades

Unidade A Programador de interfaces Não Sim
Antes  só tive contacto uma vez com o gestor de projecto. As  tarefas  ou o que era  expectavel  

nunca veio directamente do Gestor de Projecto.

Unidade A Consultor sénior de integração Não Sim
Organização de reuniões  com equipas . E principalmente a  disponibi l i zação de uma ata  após  

reunião leva  a  uma melhor percepção do papel  de cada um atraves  do gestor de projeto

Unidade A Programador sénior de integração Não Sim Saber o que é esperado do nosso trabalho

Unidade A Consultor sénior na produção de outputs da solução Não Sim Reuniões  e tarefas  claras  e objectivas

Unidade B Consultor sénior funcional Não Sim
Exis ti r um responsável  claro de projeto faz termos  um únivo ponto de contacto para  

esclarecimento das  questões  ao longo do projeto

Unidade B Consultor júnior funcional Não Sim A clareza  do que é pretendido é importante para  produção de doocumentação funcional

Unidade C Consultor sénior de processos Não Sim Não havia  papel  centra l izado

Unidade X Programador sénior de integração Não Sim Gosto mais  da  forma de geri r. Avisar com tempo do que é para  estar fei to

B - Gestor do Projeto
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B.2.3. Suporte à Comunicação no Projeto 

 

 

 

 

C.1 C.2

Unidade Entrevistado

Unidade A Arquiteto de sistemas de informação Sim
Não. Acho que o que contribuiu foram as  reuniões  de fol low up. Devido à  

qual idade dos  documentos  produzidos

Unidade A Consultor sénior de interfaces Sim Sim

Unidade A Programador de interfaces Sim Sim

Unidade A Consultor sénior de integração Sim. Pos i tivo a  continuidade. Não a lgo de novo. Sim

Unidade A Programador sénior de integração Sim Sim

Unidade A Consultor sénior na produção de outputs da solução Sim Sim

Unidade B Consultor sénior funcional Sim Sim

Unidade B Consultor júnior funcional
Sim. Aspecto importante,termos  a  informação 

acess ivel  a  todos  em qualquer lugar a  qualquer hora
Sim

Unidade C Consultor sénior de processos Sim Sim

Unidade X Programador sénior de integração Sim Sim

C - Suporte



61 

 

B.2.4. Eficácia do Modelo de Comunicação 

 

Completude Simplicidade Flexibilidade Integração Compreensão Implementação Integridade Correção

Unidade Entrevistado

Unidade A Arquiteto de sistemas de informação 4 4 5 3 3 4 2 4

Unidade A Consultor sénior de interfaces 5 4 4 4 3 4 5 5

Unidade A Programador de interfaces 4 4 4 4 4 4 4 4

Unidade A Consultor sénior de integração 5 4 5 4 5 4 4 5

Unidade A Programador sénior de integração 5 5 5 4 5 4 5 5

Unidade A Consultor sénior na produção de outputs da solução 4 4 5 3 4 3 4 5

Unidade B Consultor sénior funcional 5 4 4 5 4 5 5 5

Unidade B Consultor júnior funcional 5 4 5 5 5 4 4 5

Unidade C Consultor sénior de processos 5 4 4 4 4 4 4 5

Unidade X Programador sénior de integração 4 5 4 4 5 4 4 5

Completude Simplicidade Flexibilidade Integração Compreensão Implementação Integridade Correção

Média 4,6 4,2 4,5 4 4,2 4 4,1 4,8

D -  Eficácia do Modelo de Comunicação
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