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COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO EM PROJETOS DE AGÊNCIAS DIGITAIS. 

 

RESUMO 

O gerenciamento de projetos abrange diversas áreas, uma delas é a 

comunicação, cuja importância é fundamental para o desenvolvimento de um 

projeto. Quando aplicada de forma eficaz, a comunicação torna-se um dos 

fatores de sucesso de um projeto, e também influencia na motivação entre os 

membros de equipe. As agências digitais são empresas especializadas em 

soluções de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, cujos os projetos 

desenvolvidos são produtos ou serviços relacionados com comunicação digital 

para o cliente. Visando identificar como é aplicada a comunicação nos projetos 

e quais meios e ferramentas de comunicação são mais utilizados em projetos 

de agências digitais, a pesquisa de campo mostra esse panorama e também o 

relacionamento da comunicação e da motivação entre os membros de equipe 

relacionados ao projeto. E sugere nove boas práticas para serem aplicadas em 

projetos de agências digitais, com o propósito de trabalhar a comunicação ou 

fazendo com que a estimule no desenvolvimento dos projetos, proporcionando 

um melhor desenvolvimento do projeto, eliminando ruídos, e por fim, satisfazer 

e motivar todos os stakeholders envolvidos. 

 

Palavras-chave: comunicação. motivação. projetos. gerenciamento de 

projetos. agência digital. 



 

 

 

 

COMMUNICATION AND MOTIVATION IN PROJECTS IN DIGITAL MEDIA 

AGENCIES. 

 

ABSTRACT 

Project management spreads over several areas. One of it is the 

communication whose importance is fundamental for project development. 

When used in a effective way the communication becomes one of the most 

sucessful factors in a project and also influences in motivation among the team 

members. An Digital Media Agencies are specialized in ITC, IT and 

Communication, whose projects assumed are related to products or services for 

the cliente. Aiming to identify how the communication is applied in projects and 

which communication tools and metodologies are the most used in projects in 

digital agencies. The field research shows this outlook and the communication 

relationship and motivation among the members of the project. Soon after this 

research nine good practices are suggested to be applied in projects in digital 

agencies. These practices have the main goal to focus on communication or 

improve and stimulate it in the Projects development and also providing the 

reduction of communication noise and finally, motivate and satisfy every 

stakeholder involved on it. 

 

Keywords: communication. motivation. project. project management. 

digital agency. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Zulch (2014), a sobrevivência de qualquer atividade humana 

de forma organizada depende muito da capacidade do homem de se 

comunicar com os outros, é inviável uma empresa na qual as pessoas 

trabalhem isoladamente, com a ausência de comunicação entre si.  

“Comunicação e projetos: dois substantivos que quando se relacionam 

na dinâmica da Gestão de Projetos quase sempre criam ‘ruídos’ em detrimento 

de uma comunicação eficaz” (ANDRADE; POTSCH, 2009). Diante dessa 

afirmação, a comunicação aplicada durante o gerenciamento de um projeto 

quando não é bem utilizada torna-se uma das principais responsáveis pelo 

possível fracasso do projeto, porém, ao contrário, se for bem empregada no 

desenvolvimento do projeto se torna um dos fatores fundamentais de sucesso 

do projeto. 

Segundo o Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

cuja pesquisa foi realizada pelo PMSURVEY.ORG em 2013, a comunicação é 

o problema mais frequente em projetos com 68,1% das 676 organizações 

entrevistadas na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, França, México, 

Estados Unidos e Uruguai. Entretanto, 62% indicam a comunicação como uma 

das principais habilidades fundamentais ao gerenciar os projetos, a liderança 

fica com 50% e negociação em terceiro lugar com 41% (PMI, 2013a). Já a 

pesquisa em 2014 aborda a comunicação com 62,4% sendo a principal 

habilidade, seguido da liderança com 55,8% e negociação com 44,2%, foram 

400 organizações entrevistadas nos mesmos países, identificando que em 

67,9% das organizações tem a comunicação como a falha mais frequente nos 

projetos (PMI, 2014). O estudo mostra também as ferramentas de comunicação 

mais utilizados pelas equipes de projetos, por ordem: email, conversas 

presenciais, telefone, mensagens instantâneas (chat), videoconferência e redes 

sociais (PMI, 2013a, 2014). 

As ferramentas de comunicação normalmente usados nos projetos como 

email, apresentações, reuniões, entre outros, perdem sua eficácia a menos que 

quem as escreve saiba bem o que as pessoas são capazes de perceber, ou 



17 

 

 

seja, saiba passar a mensagem com eficácia para quem vai recebê-la; essas 

diversas formas de se comunicar agregam no desenvolvimento do projeto, 

algumas são mais eficazes, fazendo com que a mensagem a ser transmitida 

não tenha ruídos, não gere dúvidas e consequentemente melhora o 

desempenho do projeto (SIBBET, 2010). 

 

Figura 1 - Três formas de impacto do BIM na comunicação 

Fonte: Adaptado de Snoep (2013)1. 

Também em 2013 foi realizado um estudo de Benchmarking sobre 

Comunicação e Motivação em Projetos de Engenharia, na área da construção 

civil, pela Universidade de Twente, na Holanda, realizado por Snoep (2013), ele 

usou o BIM (Building Information Model) que é um modelo virtual, em 3D, o 

qual representa características físicas e funcionais de um objeto ou grupo de 

objetos, apoiando as atividades e melhorando os processos executados na 

fase de design e engenharia de um ciclo de vida do projeto, uma vez que 

permite o compartilhamento da informação, diminuindo as falhas de 

comunicação. A Figura 1 ilustra as três formas do impacto do BIM na 

comunicação: primeiramente, aumenta a compreensão da mensagem; em 

seguida, aumenta a eficácia do meio alcançando mais receptores; e por último, 

o meio permite a melhoria da disponibilidade e a realidade da informação que é 

transmitida para um receptor, o que reduz a falta da comunicação.  

Snoep (2013) também percebeu que o BIM causa impacto na motivação 

ou moral dos funcionários, pois aumenta os benefícios intrínsecos em um 

trabalho, e para medir o potencial motivacional de um projetos de trabalho usou 

o JCM (Job Characteristics Model ou Características Próprias do Trabalho) que 

                                            

1 Imagem adaptada de Snoep (2013), porém, sem alterações de conteúdo da original, 

apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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defende a existência de três estados psicológicos a serem aplicados nas 

pessoas em um trabalho para obter resultados desejáveis como a alta 

motivação interna, alta qualidade no desempenho no trabalho, aumento da 

satisfação no trabalho e baixo absenteísmo, esses estados são: experiência 

significativa no trabalho, responsabilidade para os resultados do trabalho e 

conhecimento dos resultados reais das atividades do trabalho. 

A comunicação sempre gera demandas, ela sempre exige de quem a 

está recebendo a fazer ou acreditar em algo, sempre atrai motivação, atrai 

ajustes de valores, ou atrai propósitos. Se a comunicação for contra as 

aspirações, contra os valores ou contra as motivações de quem a recebe, é 

provável que o receptor não deseje receber ou resista à informação 

(DRUCKER, 2007).  

De acordo com Félix (2011) e sua pesquisa sobre motivação realizada 

com profissionais de Engenharia de Software, a qual identificou vários fatores 

motivadores e desmotivadores, de acordo com alguns aspectos, são eles: 

 Fatores motivadores relacionados ao comportamento da equipe:  

colaboração, comprometimento, proatividade, autogerenciamento, coesão, 

confiança, cooperação, competência e integração. 

 Fatores desmotivadores relacionados ao comportamento da 

equipe: falta de comunicação, falta de comprometimento, dificuldade de 

trabalhar em equipe, não atendimento da demanda, acúmulo de função, 

excesso de trabalho e exercer uma função que não gosta. 

 Fatores motivadores relacionados à tarefa ou projeto: feedback, 

autonomia, identificação com a tarefa, reconhecimento, significância da tarefa, 

projetos de desenvolvimentos novos, variedade do trabalho, relacionamento 

humano, desafios. 

 Fatores desmotivadores relacionados à tarefa ou projeto: falta de 

feedback, falta de identificação com a tarefa, falta de reconhecimento, 

relacionamento humano, atividades de “apagar incêndio”, estimativas 

desconsideradas, projetos de manutenção, gerenciamento de projeto 

inadequado, não cumprimento de demandas, atividades repetitivas e 

operacionais. 
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Os meios e ferramentas de comunicação mais usados em projetos, e a 

comunicação e motivação perante o gerenciamento de projetos e membros da 

equipe de agências digitais será discutida na presente pesquisa.  

1.1. MOTIVAÇÃO 

1.1.1.DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Apesar de existir na literatura metodologias tanto tradicionais quanto 

ágeis e guias de conhecimentos como o PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) criado pelo PMI (Project Management Institute), sobre o uso mais 

adequado da comunicação em projetos, elas são pouco utilizadas em 

gerenciamento de projetos (ANDRADE, 2009). A comunicação tem várias 

dimensões, que são as proporções na qual ela se propaga entre o ambiente e 

as pessoas, são elas: interna e externa, formal e informal, vertical e horizontal, 

oficial e não-oficial, PMI (2013b). E também existem os meios de comunicação, 

cuja intenção é conseguir a comunicação seja precisa e objetiva de forma 

estruturada, para isso deve-se escolher o meio de comunicação mais 

adequado, entre eles: escrita, verbal, não-verbal (linguagem corporal) (PMI, 

2013b) e visual (EPPLER; PFISTER, 2014; SIBBET, 2010). Esses meios e 

dimensões da comunicação se expressam através de várias ferramentas como: 

email, conversas presenciais, reuniões, telefone, mensagens instantâneas 

(chat), videoconferência, entre outros (PMI, 2013a, 2014). 

A fim de investigar em agências digitais se adotam ou não metodologias 

de gerenciamento de projeto e como trabalham a comunicação durante o 

desenvolvimento dos projetos foi elaborada a pesquisa de campo que também 

aborda o relacionamento entre a comunicação e a motivação nos projetos e 

entre os membros de equipe.  

1.1.1.1.   CARACTERIZANDO AGÊNCIAS D IGITAIS 

Agências digitais são organizações que exercem atividades relacionadas 

ao mercado de soluções digitais como foco principal de atuação, segundo a 

ABRADI (2015), Associação Brasileira de Agentes Digitais, cujos projetos 

desenvolvidos nas agências digitais são voltados para a comunicação digital, 
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ou seja, podem ser websites, pequenos softwares, uma simples newsletter, 

jogos online, aplicativos para redes sociais ou celular, entre outros, o avanço 

da tecnologia permite o frequente aumento do número de serviços digitais 

oferecidos. A estrutura organizacional de uma agência digital não segue um 

padrão, depende muito de cada agência, alternam entre organização funcional, 

matricial fraca ou matricial balanceada, cuja autoridade do gerente de projetos 

nessas estruturas organizacionais, segundo a quinta versão do PMBOK 

(2013b) é pouca ou nenhuma, limitada e baixa a moderada, respectivamente. 

De acordo com a (ABRADI, 2015) existe uma variedade de serviços ou 

produtos oferecidos pelas agências digitais, que se tornam projetos ao serem 

desenvolvidos por elas. Um exemplo de projeto é o planejamento de portais 

web, que atualmente é um dos principais canais de comunicação na internet 

que funciona como um meio de acessar os variados canais de presença on-line 

como ambientes mobile ou mídias sociais, é aplicado em duas situações: como 

a primeira versão do portal, onde deve ser realizada entrevistas estruturadas 

com os gestores da empresa e a experiência da agência digital contratada, 

para garantir um planejamento de um portal coerente e sólido; ou pode ser 

aplicado como a nova versão do portal, cujo planejamento permite uma 

avaliação da qualidade da oferta corrente de serviços e conteúdos e também 

um estudo de projetos de referência, essas atividades permitirão um ambiente 

que revele as necessidades do negócios e de seus usuários; as etapas de 

atividade são: reunião de imersão, atividades de exploração, definição de 

escopo, elaboração do mapa de arquitetura, produção de wireframes e 

definição do conceito gráfico; o prazo consiste de dois a seis meses, e os 

profissionais envolvidos são: analista de experiência do usuário (UX), arquiteto 

da informação e designer (ABRADI, 2015). 

Outro exemplo de projeto é o cliente solicitar seu produto com 

responsive design, cuja tecnologia consiste em uma mesma versão de um 

projeto interativo a qual se ajusta às diversas resoluções de tela, desde um 

smartphone, tablets, notebooks, desktops e até TVs (ABRADI, 2015). As 

etapas de atividades desse projeto consistem em reunião de imersão, 

atividades de exploração, planejamento de requisitos, elaboração do mapa de 

arquitetura, produção de wireframes, definição do conceito gráfico e 
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desenvolvimento. Já o prazo depende do porte do projeto se for pequeno, 

médio ou grade porte, a entrega consiste em média de cinco semanas, dois a 

quatro meses e quatro a oito meses, respectivamente; os profissionais 

envolvidos são: gerente de projetos, arquiteto de informação, analista de UX, 

designer, desenvolvedor back-end e desenvolvedor front-end (ABRADI, 2015). 

Então, a agência digital é responsável por unir as ideias do cliente com o 

mais adequado, criativo e inovador do ponto de vista de comunicação digital 

que aquele cliente vai passar a ter com o site institucional solicitado. Iniciam 

sua produção usando as tecnologias adequadas de linguagens de 

programação como PHP, .NET, HTML5, CSS3, Javascript, entre outras. A 

tendência das agências digitais atualmente para gerenciar os projetos é aplicar 

mais práticas ágeis que tradicionais, devido ao dinamismo dos projetos e pelo 

fato de normalmente o desenvolvimento de vários projetos são feitos em 

paralelo com a mesma equipe. Nas agências digitais é predominante o perfil de 

equipes multifuncionais, com profissionais de diversas áreas, de acordo com a 

experiência profissional da autora. 

1.1.1.2.  PROBLEMA DE PESQUISA 

Com esse cenário, normalmente a comunicação não segue um 

processo, a informação chega de forma equivocada para todos os stakeholders 

(partes interessadas do projeto), concordando com Mulcahy (2013), entre eles 

os membros da equipe técnica e os gestores, ocasionando ruídos e 

consequentemente falhas no desenvolvimento e na entrega do projeto, 

afetando a motivação da equipe no desenvolvimento do projeto, abordado por 

(FAN, 2010).  

Como trabalhar melhor a comunicação nos projetos de agências digitais 

e torná-la um meio de motivação entre os membros da equipe?  

1.2. OBJETIVOS 

Identificar como os meios e as ferramentas de comunicação são usados 

no desenvolvimento dos projetos em agências digitais, assim como sua relação 

com a motivação entre os membros da equipe e os projetos.  
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1.2.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho de pesquisa são: 

 Identificar os aspectos que mais motivam os membros de equipe de 

projetos de agências digitais; 

 Propor boas práticas relacionadas à comunicação para aplicação em 

projetos de agências digitais. 

1.3. METODOLOGIA 

A metodologia usada na pesquisa de campo é de natureza qualitativa, 

conforme Prodanov e Freitas (2013), onde serão levantados dados a partir de 

depoimentos de entrevistados, através de uma entrevista semiestruturada 

usando formulário (SANTOS; CANDELORO, 2006). 

1.3.1.QUADRO METODOLÓGICO 

De acordo com o Quadro 1, a pesquisa em relação ao método usa 

análise de conteúdo, cujo princípio é compreender as categorias dos 

participantes envolvidos e observar seus comportamentos em atividades 

concretas segundo Guerra (2006), como contar histórias, por exemplo como 

uma técnica de investigação que podem alterar os dados do contexto com 

conclusões válidas e replicáveis (SILVERMAN, 2009). Quanto a natureza é 

considerada aplicada, pois tem o intuito de elaborar conhecimentos para 

aplicação prática direcionados à solução de problemas específicos. Envolvendo 

interesses e verdades locais. Quanto aos objetivos a pesquisa é descritiva, pois 

o pesquisador não interfere nos fatos analisados, só os descreve. Em geral, 

manifesta-se no formato de levantamento. Já nos procedimentos técnicos é 

bibliográfica por ser fundamentada com publicações como livros, revistas, 

jornais, artigos científicos, teses, monográficas, entre outros. E também 

pesquisa de campo, a fim de captar informações sobre um problema para o 

qual procuramos uma resposta, usando a coleta de dados para registros e 

análise dos resultados (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A entrevista semiestruturada permite ao entrevistador aplicar as 

questões pessoalmente ao entrevistado, com um gravador para que sem 
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depender da memória possa reconstruir as falas de seus entrevistados, 

proporcionando respostas na forma qualitativa (SANTOS; CANDELORO, 

2006). Na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem contato direto com o 

ambiente e objeto de estudo a ser explorado. Não requer uso de métodos e 

técnicas estatísticas e tem o pesquisador como principal meio para coletar os 

dados, através de entrevistas e observação (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quadro 1 - Três formas de impacto do BIM na comunicação 

Quadro Metodológico 

Quanto ao Método Análise de Conteúdo 

Quanto à Natureza Aplicada 

Quanto aos 
Procedimentos 

Técnicos 

Bibliográfica e Pesquisa 
de Campo 

Quanto as 
técnicas de Coleta 

de Dados 

Entrevista 
semiestruturada 

Quanto à 
Abordagem 

Qualitativa 

Quanto aos 
Objetivos 

Descritiva 

Fonte: Elaborado pela autora. 

1.3.2.ETAPAS DA PESQUISA 

Conforme a escolha da metodologia para esse estudo, estão 

representadas na Figura 2 as fases e etapas de desenvolvimento dessa 

pesquisa. 
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Figura 2 - Etapas da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A Fase 1, Revisão Bibliográfica, é composta pelas seguintes etapas: 

 Pesquisar na literatura o tema da pesquisa: O ponto de partida da 

pesquisa foi a revisão da literatura feita através de artigos científicos, 

publicações em revistas científicas e alguns livros em inglês e português. As 

principais fontes de pesquisas usadas para essa revisão da literatura foram: 

 Livros, 

 IEEE Xplore Digital Library (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers),  
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 International Journal of Project Management,  

 Science Direct,  

 Scopus,  

 BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações),  

 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da USP 

(Universidade de São Paulo). 

 Selecionar publicações relevantes ao tema: Durante a pesquisa nas 

principais fontes, são selecionadas as publicações relevantes para contribuição 

na pesquisa.  

A Fase 2, Pesquisa de Campo, é composta pelas etapas a seguir: 

 Contextualizar o conceito de agência digital: É definido o conceito 

de agência digital, sua área de atuação e seus produtos e serviços oferecidos. 

 Identificar meios e ferramentas de comunicação mais usados no 

desenvolvimento de projetos de agências digitais: Através da realização da 

entrevista semiestruturada, pode-se identificar os meios e ferramentas de 

comunicação de maior utilização em projetos de agências digitais. 

 Apresentar os aspectos que mais motivam os membros de equipe 

envolvidos em projetos de agências digitais: Também por meio dos dados 

da entrevista é possível coletar as razões de maior motivação das pessoas que 

participam dos projetos de agências digitais. 

 Elaborar o formulário para as entrevistas: Para a realização da 

entrevista semiestruturada, foi elaborado um formulário com questões 

fechadas, de múltiplas escolhas e abertas com o objetivo de captar dados 

relacionados a comunicação e motivação em projetos de agências digitais. 

 Fazer a seleção das agências digitais para as entrevistas: 

Selecionar quais e quantas agências digitais serão entrevistadas. 

 Realizar as entrevistas: Visitar as agências digitais ou encontrar os 

membros de equipe para a realização das entrevistas presenciais, e quando for 

remota, marcar um horário para fazer a entrevista online. 

 Analisar dados: Organizar e analisar os dados coletados nas 

entrevistas. 

A Fase 3, Consolidação, abrange as seguintes etapas: 
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 Documentar os resultados: Registrar os resultados da pesquisa de 

campo. 

 Definir boas práticas: Apresentar boas práticas para serem aplicadas 

em projetos de agências digitais que estimule e desenvolva melhor a 

comunicação nos projetos e entre a equipe. 

 Analisar as contribuições e limitações da pesquisa: Verificar as 

contribuições dos resultados da pesquisa de campo, comparar com a literatura 

pesquisada e identificar as limitações da pesquisa. 

 Apresentar os trabalhos futuros: Informar os possíveis trabalhos 

futuros que podem ser feitos a partir deste trabalho.  

1.3.3. SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

A pesquisa de campo foi realizada com um total de vinte profissionais 

que atuam em dez agências digitais da região metropolitana da cidade do 

Recife-PE, ocorreu no período de 3 a 26 de junho de 2015, sendo dezesseis 

entrevistas presenciais e apenas quatro remotas (online) com uma duração 

média de trinta minutos cada entrevista, ver Tabela 1. 

Tabela 1 - Datas de realização das entrevistas 

Data Entrevistado Agência digital Tipo 

03/06/2015 E1 AD1 Presencial 
03/06/2015 E2 AD1 Presencial 
03/06/2015 E3 AD1 Presencial 
03/06/2015 E4 AD2 Presencial 
03/06/2015 E5 AD2 Presencial 
03/06/2015 E6 AD5 Presencial 
04/06/2015 E7 AD3 Presencial 
04/06/2015 E8 AD4 Presencial 
04/06/2015 E9 AD5 Presencial 
05/06/2015 E10 AD6 Presencial 
05/06/2015 E11 AD6 Presencial 
05/06/2015 E12 AD6 Presencial 
05/06/2015 E13 AD6 Presencial 
05/06/2015 E14 AD6 Presencial 
09/06/2015 E15 AD5 Online 
09/06/2015 E16 AD7 Online 
11/06/2015 E17 AD6 Presencial 
11/06/2015 E18 AD8 Online 
16/06/2015 E19 AD9 Online 
26/06/2015 E20 AD10 Presencial 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os parâmetros para a escolha dos entrevistados foram exercer uma 

função gerencial (gerente de projetos, coordenador de tecnologia, líder de 
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equipe, scrum master, etc.), função técnica (designer, programador, analista de 

qualidade, etc) ou até mesmo ambas as funções como membros de equipe de 

projetos nas agências digitais selecionadas.  

1.3.4. ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO PARA AS ENTREVISTAS 

Para compor a entrevista foi elaborado um formulário composto por 45 

questões com respostas abertas, fechadas e de múltipla escolha apresentado 

no Apêndice A. O mesmo foi previamente testado antes de ser aplicado com 

dois profissionais, sendo um de função técnica e outro gerencial de duas 

agências digitais diferentes que posteriormente foram entrevistadas entre as 

dez participantes. O objetivo do teste do formulário foi verificar se as perguntas 

seriam bem compreendidas e encaixavam-se no contexto dos projetos das 

agências digitais. Após o teste, foram feitas pequenas alterações resultando na 

versão aplicada nas entrevistas. 

O formulário foi desenvolvido baseado nos itens pesquisados na 

literatura sobre gerenciamento de projetos, comunicação e motivação em 

projetos, a fim de identificar os resultados para o problema de pesquisa e o 

perfil das agências digitais, descritos na seção 1.2 do capítulo 1. As questões 

de 1 a 3 abordam informações sobre o perfil pessoal do entrevistado em 

relação ao gênero, faixa etária e escolaridade, as questões 4 e 5 apontam o 

perfil profissional, e o perfil da agência digital é extraído das questões 6 a 8.  

Destaca-se no formulário as questões 9 a 38 sobre a importância, os 

meios e ferramentas de comunicação nos projetos, com perguntas de livre 

resposta inclusive, visando cumprir o objetivo de identificar os meios e 

ferramentas mais utilizados nos projetos de agências digitais, incluindo o perfil 

dos projetos. Sobre a motivação entre a equipe e a relação da comunicação 

com a motivação em projetos, estão abordadas nas questões 39 a 43. E por 

fim, uma abordagem para identificar se são aplicadas e quais são as boas 

práticas de comunicação nos projetos de agências digitais nas questões 44 e 

45. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está ordenada em seis capítulos, apresentados a seguir: 
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 Capítulo 1 - Introdução: apresenta-se um breve contexto e a 

justificativa da pesquisa, o objetivo geral e objetivos específicos, etapas da 

pesquisa, a metodologia usada, a caracterização de agências digitais e uma 

visão sobre os participantes da pesquisa. 

 Capítulo 2 - Referencial Teórico: esse capítulo mostra a pesquisa da 

literatura sobre comunicação, seus fatores, métodos, meios, dimensões, 

ferramentas e finalidades; gerenciamento de projetos e sua metodologia 

tradicional e ágil; a comunicação no gerenciamento de projetos; o papel do 

gerente de projetos como um facilitador da comunicação nos projetos; os 

fatores de sucesso em um projeto, a relação dos membros de equipe com a 

comunicação; as práticas usadas no gerenciamento de projetos; e os trabalhos 

relacionados a pesquisa. 

 Capítulo 3 - Motivação em Projetos: o capítulo aborda a motivação 

em projetos, destacando a influência da comunicação e fatores 

comunicacionais na motivação, e a motivação entre os membros de equipe, 

além da definição e as teorias de motivação. 

 Capítulo 4 - Análise de Dados: reúne dos dados capturados nas 

entrevistas sobre comunicação em projetos, motivação e as ferramentas mais 

usadas. 

 Capítulo 5 - Resultados: o capítulo faz uma comparação dos dados 

colhidos na pesquisa de campo com a literatura e como resultado apresenta 

nove boas práticas a serem aplicadas nos projetos de Agências digitais. 

 Capítulo 6 - Conclusão: aborda uma visão geral do contexto da 

pesquisa enfatizando os resultados finais e as boas práticas como contribuição 

da pesquisa. 

 Apêndices: reúne no apêndice A o formulário usado na pesquisa de 

campo e no apêndice B, os dados registrados das entrevistas. 

1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conviver desenvolvendo um projeto ou em uma organização sem o 

mínimo de um relacionamento interpessoal, não é possível. O estudo de 

Benchmarking em Gerenciamento de Projetos realizado pelo PMSURVEY em 

2013 e 2014 identificou o quanto a comunicação é importante no projeto, e que 
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ela pode causar o fracasso do projeto se não for bem conduzida, além de 

indentificar as principais ferramentas de comunicação usadas nos projetos.  

No ambiente de agência digital e nos projetos desenvolvidos por ela a 

afirmativa é a mesma, a comunicação pode ser e normalmente é um problema 

se não for bem conduzida nos projetos, acaba gerando retrabalhos, prejuízos 

no orçamento, o que consequentemente desmotiva a equipe. A intenção da 

pesquisa é que com a proposta de boas práticas que trabalham a comunicação 

e estimulam a motivação na equipe, o gerencimento da comunicação e dos 

projetos nas agências digitais sejam mais eficaz. 

Já o Bechmarking sobre Comunicação e Motivação em Projetos feito em 

2013 pela Universidade de Twente onde usa o BIM como impacto na 

comunicação de forma que é compartilhada a informação e aumenta a 

compreensão da mensagem, o que é benéfico para os projetos, também 

identificaram um benefício para a motivação dos funcionários através dessa 

forma de comunicação. O que mostra o quão é importante a forma de se 

comunicar, e trazendo para a realidades dos projetos usar a comunicação 

como elemento de motivação na equipe é sábio e indispensável para a 

empresa e gestores, o que Félix (2011) em sua pesquisa já identificava fatores 

motivadores ou não relacionados ao projeto e também ao comportamento da 

equipe e a comunicação está ligada direta ou indiretamente a esses fatores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre o conceito de 

comunicação, o gerenciamento de projetos e a comunicação relacionada aos 

projetos. Contém as seguintes seções: 

 2.1. Comunicação: A seção aborda o conceito de comunicação e sua 

utilização através dos fatores, métodos, meios, dimensões, ferramentas e 

finalidades. 

 2.2. Gerenciamento de Projetos: Explica a metodologia tradicional e 

ágil de gerenciamento de projetos e seus principais frameworks, guias, 

conceitos e processos. 

 2.3. Comunicação no Gerenciamento de Projetos: A seção 

apresenta o papel da comunicação no gerenciamento de projetos, sua 

importância e os meios e ferramentas de comunicação mais usados nos 

projetos. Além das práticas de gerenciamentos de projetos conforme a 

literatura.  

 2.4. Trabalhos Relacionados: Apresenta três autores que fizeram 

pesquisa relacionadas a comunicação e motivação.  

 2.5. Considerações Finais: Reúne a opinião da pesquisadora, 

destacando alguns pontos importantes da pesquisa da literatura.  

2.1. COMUNICAÇÃO 

De acordo com o dicionário Michaelis (2009), a definição para a palavra 

comunicação é o processo onde sentimentos e ideias se propagam de 

indivíduo para indivíduo, proporcionando assim uma interação social.  

O modelo de comunicação ilustrado na Figura 3 mostra seus 

componentes e o fluxo da comunicação, onde o emissor é o ponto inicial da 

mensagem; o termo codificar é a interpretação antes do envio; mensagem são 

ideias, pensamentos ou sentimentos que o emissor deseja transmitir; ruído é 

qualquer interferência que atrapalhe a transmissão da mensagem; meio ou 

canal é o método usado para enviar a mensagem; receptor é quem recebe a 

mensagem; decodificar é a interpretação do receptor antes de assimilar seu 
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significado; e feedback que é o entendimento ou não da mensagem, afirma 

Dinsmore, Cavaliere e Lukosevicius (2010), onde o receptor de sua mensagem 

retorna outra mensagem para o emissor e esse retorno vem através de escrita, 

fala ou ações, provocando uma interação entre eles, segundo Molena (2009). 

Portanto, na comunicação ocorre um processamento mental, o qual tem a 

seleção, aceitação ou rejeição e interpretação da mensagem e informação 

(LEITÃO, 2010). 

 

Figura 3 - Modelo de Comunicação 

Fonte: adaptada de Dinsmore, Cavalieri e Lukosevicius (2010)2.  

A comunicação determina o desenvolvimento de um relacionamento, 

não remete apenas à troca de mensagens de forma consciente, para o 

emissor, é fundamental querer se comunicar, propagando uma mensagem seja 

ela escrita, falada ou outro meio, de acordo com Molena (2009) e o receptor 

por sua vez precise confirmar e garantir que as informações foram recebidas e 

compreendidas corretamente (DINSMORE; CAVALIERI; LUKOSEVICIUS, 

2010).  

Desistimos de muitas coisas em comunicação devido à resistência, 

afirma Abraham Nosnik em entrevista no ano de 2005 a Aberje – Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial (DAMANTE, 2005). Deve-se dar 

atenção para a individualidade das pessoas, principalmente na maneira com 

que cada um processa a informação (LEITÃO, 2010).  

                                            

2 Imagem adaptada de Dinsmore, Cavalieri e Lukosevicius (2010), porém, sem 
alterações de conteúdo da original, apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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Para Leitão (2010) “A eficiência comunicativa deve ser vista como a 

potencialidade do emissor de afetar outros, de modo a fazê-lo seguir suas 

extensões”. Segundo Mulcahy (2013), para que uma comunicação se torne 

eficaz, o emissor deve ter atenção ao codificar a mensagem e confirmar que a 

mesma seja entendida. 

2.1.1. FATORES,  MÉTODOS,  MEIOS,  D IMENSÕES,  

FERRAMENTAS E F INALIDADES DE COMUNICAÇÃO 

Ao codificar a mensagem deve-se observar os seguintes fatores de 

comunicação (MULCAHY, 2013): 

 Não Verbal: uma parte da comunicação presencial é não verbal, 

baseada na linguaguem corporal; 

 Paralinguística: a transmissão da mensagem falada tem ajuda da 

altura e do tom de voz; 

 Palavras: as palavras e orações escolhidas pelo emissor são 

componentes fundamentais da mensagem, porém, seus significados podem 

ser alterados dependendo dos fatores não verbais e paralinguísticos que as 

acompanham, ou a ausência desses fatores na comunicação escrita.  

Os métodos de comunicação são classificados por Dinsmore, Cavalieri e 

Lukosevicius (2010) como: 

 Comunicação Interativa: onde a troca de informações possui várias 

direções, sendo a mais eficaz de ter o entendimento de todos os envolvidos. 

Ex.: reuniões, telefonemas e videoconferência. 

 Comunicação Ativa: enviada para alguém em específico, mas, não 

garante que chegou a informação ou os receptores a compreenderam. Ex.: 

cartas, email, fax, relatórios. 

 Comunicação Passiva: utilizada para um volume grande de 

informações, possibilitando que as pessoas tenham acesso as informações 

quando desejarem. Ex.: intranet, e-learning, bases de conhecimento. 

Existem alguns meios de comunicação que transmitem as mensagens 

ao receptor, os principais são: a comunicação escrita e a comunicação verbal 

citados por Mulcahy (2013) e o PMI (PMI, 2013b), e  Sibbet (2010) e Eppler e 
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Pfister (2014) destacam a comunicação visual. As ferramentas de comunicação 

são os locais usados para a distribuição de informações, segundo Dinsmore, 

Cavalieri e Lukosevicius  (2010), elas estão listadas no Quadro 2 conforme os 

meio de comunicação utilizados.  

Quadro 2 - Meios de comunicação e suas ferramentas utilizadas 

Meios de Comunicação Utilização e Ferramentas de Comunicação 

Escrita Formal Plano de gerenciamento do projeto, termo de 
abertura do projeto, plano de comunicação a 

grandes distâncias 

Escrita Informal Email, bilhetes manuscritos, mensagens de 
texto, mensagens instantâneas (chat) 

Verbal Formal Apresentações, palestras 

Verbal Informal Reuniões, conversas 

Fonte: Adaptado de Mulcahy (2013), PMI (2013a, 2013b, 2014). 

As dimensões da comunicação são os direcionamentos na qual a 

comunicação se espalha entre o emissor, receptor e o ambiente, elas podem 

ser: não-verbal, oficial, não-oficial, interna, externa, horizontal e vertical, 

apresentadas no Quadro 3 (DINSMORE; CAVALIERI; LUKOSEVICIUS, 2010; 

PMI, 2013b). 

Quadro 3 - Dimensões da comunicação e suas formas e/ou ferramentas 

de utilização 

Dimensões da 
Comunicação 

Forma e/ou ferramentas de comunicação 
utilizadas 

Não Verbal Linguagem corporal 

Oficial Newsletters, relatórios anuais 

Não Oficial Comunicação confidencial 

Interna Dentro do projeto 

Externa Público, empresas, demais projetos, clientes e 
fornecedores 

Vertical Nos níveis superiores e inferiores da estrutura 
organizacional da empresa 

Horizontal Entre os membros de equipe 

Fonte: Adaptado de PMI (2013a, 2013b, 2014) e Dinsmore; Cavalieri; Lukosevicius (2010). 
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As finalidades da comunicação podem ser usadas nas organizações 

com seus funcionários, são quatro no total, e uma delas é o uso da 

comunicação para proporcionar a motivação nas pessoas, de acordo com 

Chiavenato (2010a) no Quadro 4: 

Quadro 4 - Finalidades da Comunicação 

Finalidades da Comunicação 

Controle É quando a comunicação se apresenta um forte 
componente para o controle da empresa, das 

pessoas e de grupos. 

Motivação É quando se estipula o que uma pessoa deve 
seguir, podendo avaliar seu desempenho ou 

indicar objetivos a serem conquistados, a 
comunicação usada para essa finalidade 

proporciona a motivação. 

Expressão 
Emocional 

É quando a comunicação decreta a forma das 
pessoas demostrarem seus sentimentos, em um 

grupo, sendo satisfatório ou não. 

Informação É quando a comunicação transmite informação 
em um grupo ou em uma empresa, seu papel é 

facilitar o processo de tomada de decisões, 
desde que a informação possua dados 
relevantes para a tomada de decisões. 

Fonte: adaptado de Chiavenato (2010a).  

2.2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Projeto denomina-se um esforço temporário cujo objetivo é criar um 

produto, um serviço ou resultado exclusivo, no qual o produto pode ser uma 

parte final ou uma parte integrante de outra parte, um serviço ou a realização 

de um serviço, uma melhoria em um produto ou serviço, um resultado no 

formato de um produto ou documento; um projeto pode participar uma ou 

várias pessoas e uma ou várias organizações e o gerenciamento de projetos é 

a junção de ferramentas, conhecimento, habilidades e técnicas com o propósito 

de atender seus requisitos (PMI, 2013b). 

Os diversos tipos de projetos na área de TI (Tecnologia da Informação) 

se empenham em enfatizar a parte da tecnologia, pesquisa e aplicações, 

porém, se esquecem da parte do gerenciamento do projeto, a qual solicita em 

sua maioria a experiência de administrar muitos problemas ao mesmo tempo, 

como grandes mudanças na demanda, as atualizações tecnológicas que estão 
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acontecendo em um intervalo de tempo cada vez mais curto e não esquecendo 

da rotatividade frequente das pessoas (FAN, 2010).  

No gerenciamento do projeto eficaz fica sempre claro os objetivos do 

projetos e metas, como também os stakeholders. A realização de projetos pode 

ser feita em duas dimensões: a primeira dimensão é o lado técnico e 

considerado mais árduo do processo de gerenciamento de projetos; a segunda 

dimensão é o lado sociocultural, mais frágil. Os lados árduos e frágeis de um 

projeto podem ser vistos como a "ciência" e "arte" de um projeto, 

respectivamente. Para que um projeto seja bem sucedido, ambas as 

dimensões devem ser devidamente gerenciada (PRETORIUS; ZAAIMAN, 

2013). 

2.2.1.  METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

De acordo com Kerzner (2013), para gerenciar os projetos, as 

organizações devem adotar alguma metodologia de gerenciamento de projetos 

que descreva um sistema de fases inter-relacionadas, procedimentos, 

atividades e tarefas que definam o processo de projeto do início ao fim, as 

metodologias não gerenciam projetos, pessoas sim. São as organizações que 

executam as metodologias, então deve-se criar uma cultura corporativa que 

apoie o gerenciamento do projeto para colher benefícios posteriormente, é 

aconselhável que a organização use uma única metodologia em gerenciamento 

de projetos para que possa assim aumentar a sua maturidade em 

gerenciamento de projetos, o que ocasiona a redução de custos, burocracias e 

duplicação de esforços (KERZNER, 2013).  

Existem vários guias, frameworks e padrões de gerenciamento de 

projetos como o PMBOK, PRINCE2, IPMA, Scrum, Kanban, Lean, XP, entre 

outros. Porém, a pesquisa irá abordar apenas no PMBOK e no Scrum. 

2.2.1.1.  METODOLOGIA TRADICIONAL 

A metodologia que é considerada “tradicional” em gerenciamento de 

projetos tem uma abordagem de um desenvolvimento linear e sequencial, em 

cada fase de desenvolvimento são definidas metas, e quando uma meta for 

finalizada segue para a próxima fase, não havendo a opção de voltar, portanto, 
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no gerenciamento de projetos tradicional o controle é mais rigoroso por ter o 

objetivo da entrega do projeto no prazo e no orçamento previsto (XAVIER et al., 

2014). Na metodologia tradicional, o gerente de projetos é o responsável pelo 

projeto, assumindo o papel de gestor, trabalhando a comunicação no projeto, 

aplicando as práticas e ferramentas, técnicas e resultados do projeto 

(TORRES, 2014). O PMBOK, é um guia de conhecimentos em gerenciamentos 

de projetos, desenvolvido pelo PMI, sendo a referência em metodologia 

tradicional de projetos (XAVIER et al., 2014). 

O PMBOK encontra-se em sua 5ª edição, a qual informa que o 

gerenciamento de projetos é executado com base em 10 áreas de 

gerenciamento, conforme a Figura 4, são elas: Gerenciamento de Aquisições, 

Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento do 

Escopo, Gerenciamento de Custos, Gerenciamento de Integração, 

Gerenciamento das Comunicações, Gerenciamento de Recursos Humanos, 

Gerenciamento de Tempo e Gerenciamento das Partes Interessadas 

(MULCAHY, 2013; PMI, 2013b); e 47 processos agrupados em 5 grupos de 

processos, ilustrados na Figura 5: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle, e Encerramento (PMI, 2013b). 

 

 

Figura 4 - 10 áreas de gerenciamento de projetos do PMBOK - 5ª versão 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 5 - 10 Áreas do Gerenciamento de Projetos e seus 5 Grupos de Processo 

Fonte: Revista Project Management (2015). 
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2.2.1.2.  METODOLOGIA ÁGIL 

A busca por qualidade e agilidade nos projetos de desenvolvimento de 

software provoca uma procura por profissionais qualificados, o que tem 

mudado a visão das empresas para implementar os processos de 

desenvolvimento de softwares diferentes dos modelos tradicionais, cujos já 

possuem vários documentos definidos e testados para auxílio do processo de 

comunicação (DELFINO, 2013). O objetivo geral do conceito de agilidade é ser 

sustentável e rentável aos negócios (KETTUNEN, 2009).  

Surgiu então em 2001 o Manifesto Ágil, diante da necessidade de 

resolver dificuldades observadas no gerenciamento tradicional de projetos de 

desenvolvimento de software (TUDESCO, 2014). No Manifesto Ágil ou 

Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, Beck et al (2001) 

descobriram maneiras melhores para desenvolver softwares e passaram a 

valorizar quatro itens: indivíduos e interações mais que processos e 

ferramenta; software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; responder a 

mudanças mais que seguir um plano. Porém, sua essência é a combinação 

dos projetos com as práticas de colaboração coletiva inclusive com o cliente, 

equipes adaptáveis, usando ferramentas eficazes, proporcionando ciclo de 

projetos mais rápidos e interações curtas frequentes (KETTUNEN, 2009). Um 

dos princípios das metodologias ágeis presentes no Manifesto Ágil é o estímulo 

ao uso da comunicação permanente e do tipo informal nas interações com os 

membros de equipe segundo Beck et al (2001) e o melhor método para garantir 

o fluxo das informações em uma equipe de desenvolvimento é o face a face, 

recomendado para facilitar e tornar-se mais rápido a agilidade na equipe 

(DELFINO, 2013). 

O APM (Agile Project Management) sugere o uso da gestão visual para 

o gerenciamento dos projetos, com isso, são fundamentais ferramentas e 

técnicas visuais como também o acesso fácil e rápido das informações, com 

atualizações constantes, proporcionando uma tomada de decisão participativa 

e a interação dos membros de equipe (CONFORTO, 2009). O projeto se torna 

mais eficaz e ágil quando há foco em habilidades, comunicação e coletividade 
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do que em processos. No gerenciamento ágil as pessoas devem ser 

autodisciplinadas para garantir as essências do desenvolvimento ágil que são 

velocidade, mobilidade e qualidade (HIGHSMITH, 2012). 

De acordo com o Scrum Alliance (2006), o Scrum é um framework ágil 

muito conhecido. Foi inicialmente criado para projetos de desenvolvimento de 

softwares, porém, pode ser aplicado em qualquer ambiente de trabalho de 

qualquer área de atuação, o Scrum é extremamente simples; em sua estrutura 

almeja aproveitar o modo como as equipes realmente trabalham, melhoram a 

velocidade e a qualidade do trabalho de forma rápida e proporcionando a elas 

ferramentas para se auto organizarem, o que trabalha a comunicação 

constante na equipe; “O que o Scrum faz é promover a união das equipes para 

criar grandes projetos, e isso exige que todos não apenas vejam o objetivo 

final, mas que também façam entregas incrementais para atingi-lo” 

(SUTHERLAND, 2014). 

 

Figura 6 - Ciclo de Vida do Scrum 

Fonte: Vieira (2014). 

No Scrum, o projeto é dividido em sprints que são ciclos de vida de 

trabalho de duas a quatro semanas no máximo, ver Figura 6, e no início de 

cada ciclo a equipe é reunida para planejar a Sprint e colocam as atividades de 

cada sprint em um quadro físico (SUTHERLAND, 2014). Durante a sprint são 

feitas as reuniões diárias com toda a equipe com a duração no máximo de 15 

minutos, seu objetivo é acompanhar a evolução do trabalho a cada dia e caso 

tenha impedimentos, buscar a solução, essas reuniões melhoram a 

comunicação com os membros de equipe. O product backlog são itens de tudo 

que o produto precisa suas características, requisitos e melhorias, esses itens 
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depois são divididos em conjuntos na sprint backlog, para depois iniciar a sprint 

(CRUZ et al., 2013).  

2.2.2. O  GERENTE DE PROJETOS 

O gerente de projetos é o profissional cuja função em uma organização 

é o responsável para atingir os objetivos do projeto (PMI, 2013b). A função de 

gerente de projetos inclui tanto a gestão quanto conhecimentos técnicos, ter 

conhecimento e compreensão da tecnologia usada no projeto é uma condição 

necessária para o sucesso do projeto, ele participa de todo o processo, os 

gerentes bem sucedidos sempre possuem experiências ricas e grandes 

habilidades, eles têm uma boa qualidade de liderança, cultura pessoal, 

habilidades de comunicação e bom planejamento, controle, análise e tomada 

de decisões, bem como capacidade de enfrentar emergências e suportar 

tensões conforme Fan (2010), além de ser capaz de motivar o time, boa 

negociação e gerenciar conflitos (PMI, 2013b).  

O gerente de projetos executa diversas atividades que precisam de 

competência para praticá-las, como a capacidade de comunicação em si, a 

habilidade interpessoal, saber lidar com situações de estresse, agilidade para 

resolver problemas, talento para gestão e características de liderança que 

incluem motivar a equipe do projeto, afirma Zulch (2014), extrair as qualidades 

individuais de cada um de sua equipe e usar isso a favor do projeto (GRAY; 

LARSON, 2011). Ele conquista a confiança da sua equipe e a faz trabalhar em 

conjunto como uma verdadeira equipe, além de se comunicar com êxito 

(ZULCH, 2014).  

Abordando uma nova forma de pensar sobre gerenciamento de projetos, 

o RPM (ReThinking Project Management), Mckay, Marshall e Grainger (2014) 

fizeram uma crítica sobre a comunicação na gestão de projetos, na qual aponta 

que as boas práticas padronizadas para todos os tipos de projetos descritas no 

PMBOK, muitas vezes não condiz com a realidade do dia-a-dia do gerente de 

projetos de TI. Então, o RPM atribuiu uma maior relevância ao lado das 

pessoas no gerenciamento de projetos, com ênfase na participação e 

satisfação dos stakeholders e entrega de valor ao invés de entrega de produto 

(MCKAY; MARSHALL; GRAINGER, 2014). 
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A Figura 7 mostra a interpretação de Sauer e Reich (2008) para os 

novos rumos sugeridos pelo ReThinking Project Management (RPM), que 

retrata projetos como um processo social econômico bem como um processo 

de ação (tradicionais atividades associadas à gestão de projetos, suas 

metodologias, procedimentos e técnicas). Um foco puramente no produto da 

entrega, é traduzido para um foco no valor da criação, como uma perspectiva 

que enfatiza a crítica do processo econômico dos projetos, o objetivo é o 

benefício organizacional. O tradicional, com sua visão instrumental dos projetos 

é aperfeiçoada através do reconhecimento dos processos sociais nos projetos 

com foco em interação entre os stakeholders. O gerenciamento de projetos é 

disposto à conceituação mais ampla, descreve a complexidade como uma 

característica que abrange tanto a estrutura e os processos do projeto quanto 

seu ambiente. O RPM nos leva para uma direção mais diversificada em uma 

abordagem que valoriza as variadas maneiras de desenvolvimento e 

interpretação dos projetos e quais técnicas e abordagens são melhores para 

gerenciá-lo (MCKAY; MARSHALL; GRAINGER, 2014).  

 

Figura 7 - Modelo de Sauer e Reich (2008) 

Fonte: Sauer e Reich (2008)3. 

Enquanto anteriormente o envolvimento do gestor no projeto estava 

associada a um conceito de ciclo de vida tradicional, ou seja, o projeto se inicia 

para entrega do produto final, atualmente o gerente de projeto tem como 

responsabilidade ampliar as visões iniciais do projeto para alinhar e planejar a 

implementação da estratégia de negócios, selecionar projetos a partir de um 

                                            

3 Imagem adaptada de Sauer e Reich (2008), porém, sem alterações de conteúdo da 
original, apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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portfólio amplo, trabalhar com os stakeholders para identificar problemas, 

desafios e oportunidades, se envolvendo como artefato de complemento para 

ajudar parceiros de negócios a perceberem os benefícios desses projetos, 

garantindo um valor agregado para a organização. O gerente de projetos 

entende que a comunicação pode ser melhorada através do reconhecimento 

de aspectos produtivos e da interpretação da comunicação, e por fim, do papel 

dos jogos de linguagem em apoiar ou frustrar o sucesso da comunicação entre 

os grupos interessados, os stakeholders (MCKAY; MARSHALL; GRAINGER, 

2014).  

Entre as competências que se espera de um gerente de projetos é que 

ele seja capaz de se comunicar bem de forma verbal e escrita, de estruturar da 

melhor maneira um documento, email, memorando, entre outros, precisam criar 

apresentações visuais e apresentá-las verbalmente, outra habilidade 

importante é saber ouvir as pessoas e prestar atenção, ele precisa ter como 

habilidade o foco, para se comunicar com sucesso; o gerente de projetos que 

conquista a confiança da sua equipe e a faz trabalhar em conjunto como uma 

verdadeira equipe se comunica com êxito, ele não se comunica apenas com a 

linguagem seja qual forma utilizada, mas, também com caráter, que inclui 

atitude, comportamento e personalidade, destaca Zulch (2014); e precisa se 

fazer entender de forma positiva e em tempo hábil (MOLENA, 2009). 

A comunicação, como parte da liderança, é crucial na gestão e execução 

de projetos, bem como para a comunicação entre a equipe de projetos e os 

stakeholders (ZULCH, 2014). É impraticável de ser aplicada a liderança sem a 

comunicação (MOLENA, 2009). Em seu artigo, Zulch (2014) distingue a 

liderança como uma habilidade de comunicação e a comunicação como uma 

habilidade de liderança, conforme o Quadro 5: 

Quadro 5 - Comunicação e Liderança 

Liderança como habilidade de 
comunicação 

Comunicação como habilidade de 
liderança 

A liderança é também uma 
habilidade de comunicação, que 
inclui delegação e coordenação.  
Utilizada como meios para fazer 

coisas através dos outros, no caso 
uma equipe de projetos. 

Um bom líder obtém recursos para 
formar uma estratégia, decisões e 
valores, e consequentemente tem 

forte facilidade de se comunicar de 
maneira positiva. 

Fonte: adaptado de Zulch (2014) 
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A comunicação em projetos pode ser afetada pelos fatores ambientais, 

políticos e culturais da empresa e também por sua estrutura organizacional 

(LEITÃO, 2010; MULCAHY, 2013; PMI, 2013b). Nas diferenças culturais 

corporativas, os gerentes de projeto precisam entender o que funciona bem em 

uma cultura, não necessariamente funciona igualmente bem em outra cultura 

(FISHER, 2010). Talvez o problema predominante para estabelecer uma 

cultura com êxito visando o controle, a elaboração e implantação dos 

processos de comunicação seja a própria comunicação (ANDRADE; POTSCH, 

2009). Gerentes de projetos eficazes possuem a capacidade de lidar com a 

natureza contraditória do seu trabalho como apagar “incêndios”, restaurar a 

ordem e colocar o projeto de volta nos trilhos, ao mesmo tempo ser inovador e 

projetar novas formas de fazer as coisas, se preocupar com os detalhes, entre 

outros (GRAY; LARSON, 2011). 

2.3. COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

De acordo com a quinta edição do PMBOK (2013b), a comunicação é 

uma das áreas mais importantes do projeto, ela faz parte das dez áreas de 

conhecimento do gerenciamento do projeto: o gerenciamento das 

comunicações. Essa área engloba os processos necessários para garantir que 

as informações do projeto sejam geradas, capturadas, compartilhadas, 

arquivadas e organizadas de maneira adequada para o sucesso dos projetos 

(PMI, 2013b). E está presente nas fases de iniciação, planejamento, execução 

e monitoramento e controle dos projetos (LEITÃO, 2010). Tem como objetivo 

conectar várias partes interessadas chamadas de stakeholders, independente 

de seus interesses no projeto; manter essas partes alinhadas com o 

andamento do projeto; proporcionar ligações entre pessoas e informações 

necessárias para comunicações bem-sucedidas; e garantir a criação, 

dispersão, compartilhamento, armazenamento, recuperação e o descarte de 

informação do projeto de forma conveniente e pertinente (DINSMORE; 

CAVALIERI; LUKOSEVICIUS, 2010; PMI, 2013b). Além de resolver possíveis 

conflitos dentro da equipe (SEWCHURRAN; BARRON, 2008).  

Uma comunicação eficaz cria uma relação entre as diversas partes 

interessadas, cujas, podem ter diferentes culturas, interesses e perspectivas 
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que influenciam e tem impacto sobre a execução e/ou o resultado do projeto, 

segundo o PMI (2013b), garantindo que o projeto tenha um menor índice de 

problemas com cronograma, orçamento e recursos (SEWCHURRAN; 

BARRON, 2008). Se um lado não pensa nem se expressa claramente, está 

comprometida 50% da comunicação (DAMANTE, 2005). 

O professor e pesquisador Abraham Nosnik que defende a Teoria da 

Comunicação Produtiva4, ele explica em entrevista que existe uma diferença 

entre informar e comunicar, sendo que informar é apenas transferir 

mensagens, já comunicar reflete que os significados das palavras cheguem às 

pessoas, como as pessoas nas empresas possuem experiências, posições e 

expectativas diferentes, elas possuem visões distintas (DAMANTE, 2005).  

 

Figura 8 - Fluxo da Comunicação no Projeto 

Fonte: adaptado de Mulcahy (2013)5. 

E também ter aprendizado das tecnologias, modelos e métodos de 

comunicações já utilizadas. Várias pessoas não lembram que diversos projetos 

podem acontecer ao mesmo tempo e estarem interligados, esquecem a 

comunicação entre eles que ocorrem de forma interna e externa aos membros 

da equipe do projeto, na forma horizontal que é entre os próprios membros e 

na forma vertical entre os superiores e inferiores da empresa, como ilustrado 

na Figura 8 (MULCAHY, 2013).  

Comunicar-se com eficácia é um dos grandes desafios das organizações 

modernas (LEITÃO, 2010). O processo de comunicação em projetos de 

                                            

4 A Teoria da Comunicação Produtiva defende que a comunicação está se 
retroalimentando sem perceber que que ela estar na base das ações corretivas para 
ajudar a organização na produtividade. 

5 Imagem adaptada de Mulcahy (2013), porém, sem alterações de conteúdo da original, 
apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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desenvolvimento de softwares está exposto a grandes dificuldades (DELFINO, 

2013). Na equipe do projeto, a equipe técnica tem uma instabilidade decorrente 

da indústria de TI, podendo ocorrer mudanças de pessoas durante o projeto 

(FAN, 2010). 

Uma das maneiras de se comunicar em um projeto é fazer o plano de 

comunicação (Figura 9), que é um documento no qual deve ser descrito as 

informações necessárias para os envolvidos no projeto, os stakeholders, e 

também quando essa informação deverá ser compartilhada e como ela será 

disseminada (HELDMAN, 2011). Sua principal vantagem é  identificar e 

documentar a forma de comunicação mais eficiente com todos os stakeholders 

do projeto, segundo o PMI (2013b), para que dessa forma mais organizada 

evite ruídos na comunicação que possam vir a atrapalhar o desenvolvimento do 

projeto, enfatiza Fan (2010), ele é colocado em prática na fase de execução do 

projeto (LEITÃO, 2010). As empresas não querem planejar, adotam 

ferramentas de comunicação com tecnologia atrativas e por último vem o 

planejamento da comunicação, o que deveria ser o primeiro, afirma Abraham 

Nosnik em entrevista (DAMANTE, 2005). 

 

Figura 9 - Plano de Comunicação 

Fonte: adaptada do PMI (2013b)6. 

                                            

6 Imagem adaptada de PMI (2013b), porém, sem alterações de conteúdo da original, 
apenas refeita para uma melhor legibilidade. 

 



46 

 

 
 

Uma das principais saídas do plano de comunicação é o gerenciamento 

dos stakeholders (ver Figura 9) que se tornou tão importante que recentemente 

em 2013, o PMBOK o destacou como a décima área de conhecimento no 

gerenciamento de projetos, é composto pelos processos (identificação, plano 

de gerenciamento, gerenciar o engajamento e controle de participação dos 

stakeholders) fundamentais para a identificação de pessoas, organizações ou 

grupos, que podem afetar ou ser afetados; para analisar as expectativas dos 

stakeholders e seus impactos nos projetos; e por fim, criar estratégias de 

envolvimento das partes interessadas na execução e decisões do projeto. No 

gerenciamento dos stakeholders, a comunicação é sempre contínua e visa 

entender suas necessidades e também as expectativas, abordando os conflitos 

de interesses; um dos objetivos do projeto dever ser a satisfação das partes 

interessadas (PMI, 2013b). 

O processo de comunicação requer uma interação para o alcance de 

resultados planejados, por isso, há diversos meios de expressar essa 

comunicação, uma delas é visual que Sibbet (2010) afirma ser extremamente 

importante para a percepção das pessoas, evita ruídos e proporciona aumento 

na produtividade. Segundo Eppler e Pfister (2014) a comunicação visual 

utilizada através de desenhos por gestores, torna mais evidente suas 

demandas e a equipe visualiza de forma mais eficaz as informações, ações e 

opiniões exploradas no desenho, proporcionando a diminuição de dúvidas 

sobre determinado tópico entre a equipe do projeto, a partir dos desenhos as 

pessoas começam a trocar ideias, a se comunicarem verbalmente discutindo 

as diversas interpretações feitas sobre o que estão visualizando, estimulando 

também a comunicação verbal.  

Os desenhos são elaborados com a intenção de serem automáticos, 

feitos de forma simples são naturalmente entendíveis, naturais, com energia 

para ativar nas pessoas seus potenciais criativos e também analíticos, 

mantendo-as envolvidas e focadas; automáticos e cativantes, que prendem a 

atenção da pessoa; e memoráveis que são lembrados com facilidade 

posteriormente; alguns exemplos de modelos de desenhos que que facilitam a 

comunicação e participação das pessoas são: o Mapa das Partes Interessadas, 

ilustrado na Figura 10, que é usado quando for necessário compreender os 
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objetivos das partes interessadas de um projeto, sejam eles diretos ou 

indiretos; o Mapa Casual é adequado para reuniões e apresentações, a Figura 

11 mostra um exemplo de portal de internet no qual usou o mapa causal para 

identificar os avanços das mudanças; a Análise de SWOT (Figura 12) que 

através de uma matriz dois por dois auxilia a relacionar as ameaças e 

oportunidades externas e pontos fortes e fracos internos; e a Figura 13 mostra 

o Mapa Conceitual no exemplo do uso da internet, serve para visualizar as 

etapas e possibilidades de um tema (EPPLER; PFISTER, 2014). 

 

Figura 10 - Mapa das Partes Interessadas 

Fonte: Eppler e Pfister (2014). 

 

Figura 11 - Mapa Casual 

Fonte: Eppler e Pfister (2014). 
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Figura 12 - Análise de SWOT 

Fonte: Eppler e Pfister (2014). 

 

Figura 13 - Mapa Conceitual 

Fonte: Eppler e Pfister (2014). 

Por exemplo, nas áreas de design de informação ou design gráfico, 

muitas vezes há um objetivo de comunicação explícito e um dos principais 
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objetivos dos designers pode ser a produção de artefatos que informam ou 

instruem símbolos convencionais, letras podem ser usadas para atingir estes 

objetivos, e uma boa correspondência entre a intenção e interpretação pode 

ser considerado um requisito para o sucesso da comunicação visual (CRILLY 

et al., 2008). Os desenhos servem de ferramentas de análise para pessoas e 

também grupos de trabalho, seus benefícios para a comunicação visual são: 

estabelecer um foco comum entre os participantes da reunião, promover 

interatividade e envolvimento, estimular uma colaboração eficiente e agradável, 

favorecer a criação de significados compartilhados e levar a uma melhor escuta 

e lembrança das questões discutidas (EPPLER; PFISTER, 2014). 

Andrade (2009) questionou o motivo da comunicação ser tão carente no 

gerenciamento de projeto, focou sua pesquisa nas conversas, onde foi 

comprovado que as competências conversacionais são fundamentais para uma 

gestão de projetos eficaz, conforme os gerentes de projetos por ele 

entrevistados. Para Molena (2009), o feedback também é uma ferramenta que 

pode prejudicar o projeto se for não usada adequadamente, pois ela serve para 

eliminar as dúvidas e ruídos, existem aspectos emocionais relacionados com o 

autoconhecimento que intervêm no modo de dar e receber o feedback. De 

acordo com Carvalhal (2009) para dar feedback, ao analisa-lo como uma 

mostra da inteligência e habilidade, usa-se algumas vezes esse recurso como 

um alívio de tensão ou agressão que pode ser parcial e também avaliativo no 

lugar de considerar sua função para o receptor, já receber feedback 

normalmente é difícil aceitar as próprias limitações, falhas e dificuldades, visto 

que muitas vezes a reação do receptor é defensiva; como caraterística, o 

feedback deve ser dado na hora certa, é solicitado, antes de ser imposto, serve 

para garantir uma comunicação clara, e quando é dado em grupo, o emissor e 

o receptor têm a oportunidade de analisar com todos os participantes do grupo 

a precisão do feedback, tornando-se um canal de comunicação significativo 

dentro da empresa e mais precisamente no projeto. 

Um estudo de caso realizado por Niinimäki (2011) em um projeto de 

software distribuído cujo usava o framework ágil Scrum, com sprints de três 

semanas, destacando a comunicação face a face, via email e também por 

mensagens instantâneas. O projeto era formado por 13 membros da equipe 
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durante o tempo de estudo, e foi distribuído em três países: Finlândia, Noruega 

e República Checa. O objetivo do projeto foi desenvolver um sistema de 

gerenciamento de informações. A equipe fazia reuniões diárias usando o 

Scrum através da teleconferência e videoconferência, já que os membros eram 

de países diferentes. Também existia as reuniões de planejamento e 

encerramento da sprint, nas quais usavam videoconferência com o 

compartilhamento da tela do desktop. Uma outra forma de captar dados foram 

as entrevistas feitas com os gerentes de projetos; os scrum masters que são os 

responsáveis por fazer o time funcionar, ele não faz parte do time de 

desenvolvimento do projeto, ele ajuda o time resolvendo impedimentos e outras 

coisas, conforme Cruz et al (2013); e desenvolvedores, que abordavam os 

desafios e benefícios do uso de email e mensagens instantâneas (chat) no 

projeto, e as experiências que puderam ser percebidas na comunicação face a 

face, foi aplicado também a observação em situações não planejadas, para 

verificar se havia possíveis contradições entre os dados coletados e o 

comportamento da equipe; e por fim, as sessões de feedback, feita com a 

equipe onde se apresentava os resultados para a equipe e todos discutiam 

sobre o mesmo, a fim de validar o nosso entendimento e descobertas; foi 

observado que a quantidade de comunicação verbal por dia teve uma grande 

variação entre diferentes dias durante o estudo, essa variação está relacionada 

ao nível de dificuldade de cada sprint, pois tarefas diferentes requerem uma 

quantidade diferente de comunicação, houve picos mais altos em comunicação 

no final da sprint, compreensível devido as atividades de planejamento e 

entrega dessa etapa da sprint. O uso de mensagens instantâneas foi mais 

usado na comunicação entre membros de equipe do mesmo local (país), a 

comunicação entre os países estava mais focada entre os membros da equipe 

de maior responsabilidade, como os gerentes de projetos e scrum masters; o 

email normalmente é usado para uma comunicação geral para toda a equipe, 

enquanto que mensagens instantâneas é usada para perguntas e respostas 

rápidas entre as pessoas que estão trabalhando nas mesmas tarefas; além 

disso, ao analisar os padrões de variação da quantidade de comunicação entre 

os diferentes dias, observou-se alguma evidência de que as mensagens 
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instantâneas são utilizadas como um substituto para discussão face a face 

(NIINIMÄKI, 2011). 

O uso de reuniões de revisão de status é importante para manter o 

projeto em andamento para atingir os objetivos do projeto. Isto não é 

surpreendente, dado que a utilização de reuniões de status é mencionada nas 

outras áreas do PMBOK como um tempo para avaliar diferentes aspectos do 

projeto ou promover o ambiente de equipe e comunicação. Uma equipe mais 

coesa pode levar a uma melhor saída do projeto porque os membros da equipe 

podem trabalhar em conjunto de forma eficaz na resolução de problemas. Seria 

difícil cumprir as metas de custo e tempo, bem como atingir objetivos de 

negócios, sem uma boa comunicação entre os envolvidos no projeto (PAPKE-

SHIELDS; BEISE; QUAN, 2010). 

O documento de escopo deve compor as características do projeto, 

resultados, metas, especificações, limites e exclusões segundo Mendes, Valle 

e Fabra (2009), descrevendo as necessidades do cliente, em vez de como a 

equipe realizará seus objetivos (PRETORIUS; ZAAIMAN, 2013). 

Frequentemente há queixas sobre os requisitos do projeto durante a 

implementação por haver mudanças solicitadas pelo cliente apontou Fan 

(2010), mudanças no escopo são inevitáveis, pouquíssimos projetos são 

concluídos dentro do escopo original do projeto (KERZNER, 2013). A análise 

de Fan  (2010) mostra que existe três razões para isso acontecer, são elas: em 

primeiro lugar são os problemas de comunicação com os clientes; em segundo, 

a definição do escopo do projeto não é realmente compreendida em relação 

aos processos de negócios do cliente, responsabilidades, estrutura 

organizacional, entre outros, enquanto que os clientes geralmente não 

expressam bem suas necessidades; em terceiro lugar, as mudanças das 

demandas do cliente de acordo com seu objetivo.  

O documento de requisitos reflete como os requisitos individuais 

respondem às solicitações do negócio para o projeto de acordo com o PMI 

(2013b), considerando que requisito é uma condição ou capacidade a fim de 

ser solucionada no formato de um produto visando atender às expectativas dos 

stakeholders (DINSMORE; CAVALIERI; LUKOSEVICIUS, 2010). É um 

documento que vai se atualizando durante o projeto, contém os requisitos 
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funcionais e não-funcionais, objetivo do projeto, resumos, as descrições 

detalhadas, prioridades, anexos, premissas e restrições, requisitos de 

qualidade, entre outros (PMI, 2013b). 

2.3.1. FATORES DE SUCESSO DO PROJETO 

Deve-se dar uma maior ênfase à comunicação nas empresas, 

estabelecendo qual é sua função e seu significado tanto na empresa quanto no 

projeto (MOLENA, 2009). Em uma perspectiva geral, ao referenciar um projeto 

de TI bem-sucedido informa-se que os objetivos esperados para esses projetos 

foram alcançados, ou seja, todas suas metas foram cumpridas sob a condição 

de recursos reservados e cronograma atingido, mas, o projeto de TI é um 

sistema complexo e não-linear, isso significa que a gestão de projetos envolve 

vários papéis, porque um projeto envolve vários setores e pode até mesmo 

atravessar uma empresa (FAN, 2010). Em suma, para um projeto de TI, o 

melhor padrão para o sucesso do projeto é a satisfação de cada grupo de 

stakeholders envolvidos no projeto; o projeto de TI não é uma exceção, na 

maior parte dos casos se o cliente, stakeholders, gerentes de projetos e 

desenvolvedores concluírem que suas expectativas foram atingidas ou mesmo 

superadas, o projeto será considerado, sem dúvida, um sucesso (FAN, 2010). 

Foi questionado por Papke-Shields, Beise e Quan (2010) sobre as 

normas e/ou modelos de gerenciamento de projetos que foram criadas pelo 

PMI; pela Association for Project Management com o APM Body of Knowledge; 

pelo Australian Institute of Project; AIPM; e pelo International Project 

Management Association, IPMA; entre outros. Devido a propagação destas 

normas e/ou metodologias ter um aumento de conscientização e aceitação da 

necessidade de métodos formais de gerenciamento de projetos, os autores 

queriam saber se as normas de fato eram aplicadas e qual o efeito da sua 

utilização sobre o desempenho do projeto. Eles pesquisaram sobre os fatores 

críticos de sucesso do projeto e os mais citados foram: o apoio da gerência, 

objetivos claros, planejamento alinhado ao cronograma e boa comunicação e 

feedback. E constataram que de fato as práticas de gerenciamento formais 

estão sendo aplicadas, porém não são usadas da mesma maneira ou 

consistência em todas as áreas de conhecimento, as práticas relacionadas a 
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comunicação, qualidade e risco tendem a ser menos utilizadas e são 

consideradas mais difíceis de quantificar. Seria difícil cumprir as metas de 

custo e tempo, assim como atingir os objetivos do negócio, sem uma boa 

comunicação entre os stakeholders (partes interessadas) com o propósito de 

ter uma compreensão clara do andamento do projeto. 

A comunicação é considerada por Pretorius e Zaaiman (2013) um dos 

dez fatores essenciais para o sucesso de um projeto, os outros são: 

gerenciamento de riscos, metodologia de gerenciamento, compreensão e 

envolvimento dos stakeholders, equipe do projeto, escopo e cronograma, 

planejamento e expectativas. Uma característica importante dos projetos bem-

sucedidos é aquela que tem colaboração favorável, uma boa comunicação e 

compartilhamento das informações;  a comunicação precisa ser direta e 

verdadeira entre o cliente, o gerente geral, o gerente de projeto, equipe de 

projeto e setores de negócio em um projeto rentável, e é mantida em todas as 

fases do projeto, do início até o final (FAN, 2010). 

Existem vários fatores de sucesso em projetos de TI que são de grande 

importância nos projetos, são eles: a comunicação do projeto, os integrantes do 

projeto, a colaboração e o mecanismo de compartilhamento das informações e 

o processo de gerenciamento do projeto em si; esses fatores podem 

efetivamente integrar o trabalho de todos os participantes do projeto e podem 

auxiliar no processo de gerenciamento do projeto (FAN, 2010). Os aspectos de 

pessoas são muitas vezes ignorados e mal interpretado, deixando os 

participantes do projeto decepcionado, como as pessoas são responsáveis 

pelo planejamento e execução de projetos, é importante para tentar entender 

as preferências comportamentais das pessoas para otimizar o sucesso do seu 

projeto (GRAY; LARSON, 2011).  

2.3.2. A  COMUNICAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE 

O fornecimento de acesso a informações relacionadas ao projeto e 

facilitar a comunicação formal e informal ajuda os membros do projeto para um 

melhor desempenho (DWIVEDULA; BREDILLET, 2010).  

As equipes podem ter duas formações: equipes funcionais quando são 

compostas por membros da mesma área de atuação; e equipes multifuncionais 
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compostas por membros de diversas áreas de atuação (MENDES; VALLE; 

FABRA, 2009). Existem quatro categorias de equipe segundo Barkley e Saylor 

(2001), resumidas no Quadro 6: 

Quadro 6 - Categorias de Equipe 

Equipe Diretiva O gerente de projetos tem a função de 
garantir que as tarefas sejam 

cumpridas, cabendo aos membros de 
equipe apenas executar as tarefas 

passadas. 

Equipe 
Participativa 

O gerente de projetos conduz a equipe 
visando um objetivo comum, e ela 

acrescenta nas tomadas de decisões 
do projeto. 

Equipe Auto 
gerenciável 

Todos os membros da equipe 
possuem um poder compartilhado, 

fazendo com que o gerente de 
projetos atue como um facilitador nos 

trabalhos em equipe. 

Equipe com 
Empoderamento 
(Empowerment 

Team) 

A equipe toda tem responsabilidade e 
autoridade total no projeto, inclusive 
para fazer mudanças no trabalho. O 

gerente de projetos limita-se apenas a 
dar recomendações, se necessário. 

Fonte: adaptado de Barkley e Saylor (2001) 

A equipe e o gerente de projetos praticam a comunicação e assim que 

elaboram o escopo, informa os stakeholders, cobra os resultados, identifica os 

riscos e faz a integração dos membros da equipe, entre outros (ANDRADE; 

POTSCH, 2009). Nas equipes de projetos, as conversas constroem um 

ambiente colaborativo, resolvem conflitos negativos ao projeto, administram as 

ações, fazem os diversos pedidos e escutam a equipe durante o 

gerenciamento do projeto, o que é essencial (ANDRADE, 2009). 

2.3.3.PRÁTICAS ADOTAS NO GERENCIAMENTOS DE PROJETOS 

A prática das reuniões periódicas torna-se importante para a 

comunicação do projeto, além de estabelecer uma identidade da equipe. 

Durante as reuniões os membros da equipe ficam percebem que não estão 

trabalhando sozinhos e o sucesso do projeto depende do esforço coletivo 

(GRAY; LARSON, 2011). A literatura reúne outras práticas além das reuniões 

periódicas relacionadas à comunicação no gerenciamento de projetos, são 

apresentadas no Quadro 7: 
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Quadro 7 - Práticas extraídas da literatura 

TIPO PRÁTICAS FONTE 

Metodologia 
Tradicional 

PMBOK 

Plano de Comunicação 
Gerenciamento dos Stakeholders 

Documento de Requisitos 
Documento de Escopo 

Feedback 
Reuniões 

Apresentações do Projeto 
Relatórios 

Lições Aprendidas 
Registro de Problemas 

PMI (2013b) 
Mendes, Valle e Fabra (2009) 

Metodologia Ágil 
Scrum 

Reuniões Diárias 
Planejamento da Sprint 

Sprint Backlog 
Revisão da Sprint 

Retrospectiva da Sprint 
Quadro Físico 

Sutherland (2014) 
Gray e Larson (2011) 

Cruz et al (2013) 

Boas Práticas de 
Comunicação em 

DDS7 

Abertura do Projeto Distribuído com 
Reunião Presencial 
Criar Pontos Focais 

Manter a Cordealidade 
Documentação 

Definição de Vocabulário 
Criar Portal Institucional 

Definição de um Plano de 
Comunicação 

Curso de Inglês para Negócios 
Adoção Video-Conferência 

Reuniões Periódicas 
Criar e Alimentar a Base de 

Informações Culturais 

Farias Junior (2008) 

Fonte: PMI (2013b), Mendes, Valle e Fabra (2009), Sutherland (2014), Gray e Larson (2011), 
Cruz et al (2013) e Farias Junior (2008). 

2.4. TRABALHOS RELACIONADOS 

2.4.1.GOULART (2008) 

Goulart (2008) realizou um estudo em uma empresa a fim de identificar o 

processo de comunicação utilizado com seus colaboradores e a eficácia desse 

processo como mecanismo de estímulo a motivação. Sendo fundamental que 

as organizações consigam identificar os estímulos que conduzem à motivação 

e cada indivíduo, pois cada pessoa tem diferentes carências motivacionais, e 

essa identificação só é possível através da motivação. 

O estudo foi através de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório 

através do método de estudo de caso. Na empresa estudada tanto a 

                                            

7 DDS – Desenvolvimento Distribuído de Software 
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comunicação interna quanto a interpessoal geram um comportamento 

intencional nos colaboradores. Alguns colaboradores não acreditavam que a 

intenção da motivação era realizada pela comunicação, mas sim pelas tarefas 

diárias, outros acreditavam que o estímulo à motivação era o profissionalismo, 

as relações humanas ou os benefícios oferecidos pela empresa. No entanto, a 

comunicação está presente em todos os fatores citados pelos colaboradores. 

Concluindo que para os colaboradores executarem suas tarefas 

comprometidos com a organização, a motivação é essencial, e o instrumento 

para o estímulo dessa motivação, é a comunicação. 

2.4.2.   KÖENIG ET AL (2011) 

Köenig et al (2011) realizaram uma pesquisa sobre qual a influência da 

comunicação, em especial o feedback, na motivação e desempenho dos 

colaboradores em duas empresas de diferentes setores de Santa Catarina. Foi 

então, identificado que as organizações procuram sempre a melhoria da 

comunicação em relação aos seus empregados, os quais percebem esse 

esforço da organização. 

Dois grandes desafios dos gestores são manter o colaborador sempre 

motivado e aumentar os níveis de desempenho. Para isso, a comunicação se 

torna um aliado importante, destacando a ferramenta feedback. A comunicação 

é considerada um investimento por grande parte das organizações e a 

comunicação excelente é quando as organizações priorizam as necessidades 

de seus públicos. “Profissionais e empresas que não investem na melhoria de 

suas formas de comunicar, estão comprometendo seu relacionamento com a 

sociedade” (KÖENIG et al., 2011). 

O feedback é considerado uma ferramenta de comunicação que 

proporciona um melhor desempenho de colaborações e das lideranças, na 

perspectiva de motivar e reconhecer o esforço de cada um. Não é fácil 

transmitir feedback a um indivíduo que não está preparado para recebe-lo, ou 

também não perceba o quão é importante e necessário o feedback. Contudo, o 

gestor deve usar o feedback como uma ferramenta de comunicação importante 

para corrigir alguma atitude inadequada e principalmente motivar um 

colaborador. 
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Na Organização 1, foi entrevistado 25 colaboradores e 56% deles se 

sentem motivados com suas atividades na empresa, o que trouxe um retorno 

positivo do feedback para seus líderes, outras ferramentas de comunicação 

adotada pela empresa são as reuniões periódicas, murais, email e intranet. O 

uso dessas ferramentas tem aprovação plena de 68% dos colaboradores e 

20% concordam parcialmente. A comunicação do colaborador com seu líder é 

vista por 80% dos colaboradores de forma amigável, apesar disso apenas 32% 

concordam plenamente com o feedback e 56% concordam em parte, 

concluindo que a comunicação deve ser melhor trabalhada em relação ao 

feedback. Quando questionado se o líder emprega em seu trabalho o que é 

apresentado nos feedbacks, apenas 40% concordaram, o que é um número 

baixo devido aos 80% que afirmaram ter uma boa comunicação com seus 

líderes, precisando deixar o feedback mais direto e eficaz. Diante do resultado 

da pesquisa, as medidas planejadas para a empresa melhorar a comunicação 

interna favorecendo o relacionamento empresa-colaborar foi: respeito ao 

colaborador e aos seus direitos, e motivação do trabalhador usando um diálogo 

claro e feedback constante e objetivo. 

A Organização 2 teve um total de 37 entrevistados, cujos 72% se julgam 

motivados no exercício de suas funções, 60% afirmam ter um clima de 

abertura, motivação e confiança no trabalho, 73% confirmam que são 

informados pela organização sobre assuntos essenciais ao desenvolvimento do 

seu trabalho e apenas 27% concordaram parcialmente, o que traz um 

diferencial em relação à Organização 1, no quesito comunicação, já que além 

do gerente geral, eles têm uma gerente de comunicação, o que contribui 

positivamente para o compartilhamento das informações dentro da empresa. 

Em relação a ser devidamente informados por sua liderança sobre os serviços 

e produtos prestados pela organização, 56% concordaram e 36% concordaram 

parcialmente. Sobre as ferramentas de comunicação adotadas pela 

organização, 81% acham positivo, 14% acham positivo em parte, e 5% não 

acham positivo. A comunicação com o líder é vista como amigável por 83% das 

pessoas, porém, o feedback precisa ser melhor trabalhado pela organização, 

assim como a Organização 1. 62% destacaram que conseguem aplicar no seu 

trabalho o que é transmitido no feedback, e 60% dos entrevistados afirmaram 
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que existe integração entre os diversos setores da empresa. Como 

fortalecimento da comunicação na empresa, foi adotado as seguintes ações: 

divulgação de notícias e informações internas através de murais, internet, entre 

outros; reuniões semanais com os gestores; diálogos setoriais de segurança, e 

reunião mensal de acompanhamento do orçamento e indicadores de 

desempenho. As ferramentas de comunicação adotadas por essa organização 

são: email, informativos, murais, avaliação de desempenho. Os usos dessas 

ferramentas motivam os funcionários, o que enfatiza a importância da 

comunicação interna e a valorização do feedback, aumentando também a 

produtividade. 

2.4.3.  ZULCH (2014) 

Uma pesquisa feita através de um questionário para 302 pessoas, cuja a 

proposta foi identificar as características mais importantes que um gerente de 

projetos deveria ter para garantir uma comunicação eficaz na gestão de 

projetos na área de construção civil, foi realizada por Zulch (2014). O objetivo 

da pesquisa foi verificar a importância das características que um gerente da 

área de construção deve ter para uma comunicação bem-sucedida, e também 

quais as características mais importantes para um gerente se comunicar com 

sucesso com sua equipe. O método adotado para a pesquisa foi um 

questionário, o qual enfatizava as habilidades de comunicação dos gerentes de 

projetos considerando a importância para o sucesso do gerenciamento do 

projeto. 

A autora afirma que a comunicação, como parte da liderança, é 

essencial na execução e gestão de projetos, bem como para a comunicação 

entre a equipe de projetos na área de construção e os stakeholders. Por isso, o 

gerente de projetos, precisa de habilidades além da liderança para gerenciar 

um projeto de forma eficaz, essas habilidades são divididas em três conjuntos: 

 Habilidades Cognitivas: referem-se a uma base do conhecimento da 

profissão. 

 Habilidades Técnicas: é a prática especializada e técnicas 

fundamentais à profissão. 
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 Habilidades de Comunicação: é quando envolvem pessoas que têm 

a capacidade de interagir com clientes e profissionais com sucesso. 

A pesquisa identificou a característica de um gerente de projetos da área 

de construção civil deve possuir para uma comunicação bem-sucedida, 

classificou como mais alto: desenvolver a confiança, colaboração e trabalho em 

equipe.  Em segundo lugar foi que o gerente deve permitir que os membros da 

equipe assumissem a responsabilidade de seu trabalho. Em terceiro, 

compartilhar a visão de todo o projeto com a equipe. Em quarto, ser orientado a 

tarefas. Em quinto lugar, ser orientado a pessoas. É importante determinar o 

estilo de liderança de uma gerente de projeto para que sua influência seja 

positiva para o projeto, assim como a motivação e cooperação entre os 

membros da equipe do projeto. 

Portanto, conclui que a comunicação é uma forte influência para o 

sucesso do projeto. Quem lidera o projeto precisa desenvolver um estilo de 

liderança a fim de promover uma boa comunicação com a equipe e também 

com os stakeholders. Os integrantes da equipe do projeto por sua vez precisam 

colaborar, compartilhar, reunir e integrar dados, informações e conhecimentos 

para que possam realizar os objetivos do projeto. A pesquisa mostrou uma 

abordagem de pessoas orientadas para a gestão de projetos. Permitir que os 

membros da equipe assumam a responsabilidade pelo seu trabalho e 

compartilhar a visão com os membros da equipe a fim de melhorar o fluxo da 

informação em todas as direções, resulta em um retorno bem-sucedido e uma 

comunicação mais eficaz. 

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunicação conforme a literatura é uma forma de interagir em duas 

ou mais pessoas e também considerada um dos fatores de sucesso do projeto. 

Existem várias formas da comunicação se propagar e elas são feitas através 

dos fatores, métodos, meios, dimensões, ferramentas e finalidades de 

comunicação, que são essenciais para a interpretação da comunicação. Uma 

das finalidades do uso da comunicação é promover a motivação nas pessoas, 

o que se utilizado de forma coerente nas organizações, é um grande ganho na 

produtividade de seus funcionários. A comunicação visual é um meio de 
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comunicação muito produtivo, além de motivador se usado com abordagens e 

lugares estratégicos, pois enfatiza algo que você quer dar maior atenção para 

com sua equipe, seja através de quadros, organogramas, mapas, gráficos, 

entre outros. O feedback, reuniões e conversas precisam de uma atenção, são 

de extrema importância, mas, precisam ser bem conduzidas para ocasionar 

desmotivação e falhas nos projetos. 

O gerenciamento de projetos é de fundamental importância para a 

execução e consequentemente o sucesso do projeto. E muitas vezes essa 

parte é esquecida pelas organizações e também pelas agências digitais, onde 

só se preocupam com a entrega do projeto e não como será desenvolvido o 

projeto. E principalmente, ao adotar uma metodologia de gerenciamento de 

projetos em uma empresa, todos da alta gerência devem estar de acordo, caso 

o contrário, com certeza haverá problemas devido a divergências de opiniões. 

As metodologias de gerenciamento de projetos mais comuns são a Tradicional 

que segue os princípios do PMBOK e a Ágil com o framework Scrum, cada 

uma com suas práticas de comunicação visando melhor gerenciar um projeto. 

A pesquisa aborda apenas o PMBOK e o Scrum, devido as suas respectivas 

práticas mais utilizadas nos projetos de agências digitais. 

Um gerente de projetos que trabalhe bem a comunicação na equipe é 

fundamental para um bom aproveitamento da mesma, além de motivá-los, se 

comunicar de uma maneira que seja negativa para equipe, além de desmotivá-

los acaba causando prejuízo na qualidade do projeto, além de desgastes na 

equipe. Uma boa parte das funções gerenciais pertencentes ao gerente de 

projetos são executadas nas agências digitais também por coordenadores de 

tecnologia, líderes de equipe, ou outra função gerencial em relação à equipe, 

pois, nem toda agência tem um gerente de projetos, não é um cargo comum 

em agências digitais atualmente. 

A crítica do RPM é relevante, principalmente por enfatizar a participação 

e satisfação dos stakeholders, tanto é que eles ganharam tanta importância 

que o PMBOK em 2013 criou uma área de conhecimento só para as partes 

interessadas do projeto. Lembrando ao se falar de comunicação em projetos, 

entende-se que essa comunicação seja eficaz. 
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A instabilidade na equipe acontece muito em agências digitais pela 

grande disputa de profissionais no mercado e também por contratações de 

estagiários, por isso é comum acontecer troca de pessoas durante o 

desenvolvimento de um projeto. 

Nos trabalhos relacionados, Goulart (2008) fez um estudo de caso onde 

destacou que o estímulo para a motivação dos funcionários vem da 

comunicação, através de diversos meios e ferramentas por ela utilizada. 

Köenig el al (2011) fez o estudo de caso em 2 empresas, onde percebeu que 

os funcionários percebem o esforço da empresa para melhorar a comunicação, 

isso é extremamente positivo, visto que, muitas vezes, as empresas não ligam 

para melhorias na comunicação, acaba proporcionando motivação por parte 

dos funcionários e da própria empresa, visando melhorar sempre; o autor 

enfatizou o uso do feedback, que como dito anteriormente pode ter seu lado 

positivo ou negativo, tudo vai depender de como for conduzida essa 

comunicação. Zulch (2014) focou a pesquisa na responsabilidade da 

comunicação executada pelo gerente de projetos, na qual ele precisa ter uma 

habilidade para se comunicar bem com a equipe e para o gerenciamento do 

projeto. E é uma verdade, o gerente de projetos ou quem exerce a função de 

liderança, no caso das agências digitais, precisa ser o exemplo de uma boa 

comunicação tanto interpessoal quanto relacionado ao projeto, pois assim, irá 

motivar a equipe a seguir o mesmo exemplo. 
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3 MOTIVAÇÃO EM PROJETOS 

Este capítulo apresenta os principais conceitos de motivação em relação 

à literatura e a relação da comunicação com a motivação em projetos e com os 

membros de projetos. Abrange as seguintes seções: 

 3.1. Motivação: Explica os principais conceitos de motivação 

abordados na literatura. 

 3.2. Teoria e Estudos sobre Motivação: Apresenta diversas teorias e 

estudos sobre motivação. 

 3.3. Motivação Organizacional: Aborda o relacionamento da 

motivação no ambiente de trabalho. 

 3.4. Motivação em Projetos: Apresenta como a comunicação interage 

com a motivação tanto para com a equipe quanto para os projetos. 

 3.5. Considerações Finais: Relata a opinião da autora em relação à 

pesquisa da literatura. 

3.1. MOTIVAÇÃO 

A motivação surge do interior da pessoa, sendo consciente ou não, e 

depende da força de seus desejos, impulsos ou motivos (CARVALHAL, 2009). 

As pessoas devem ser estimuladas constantemente a conquistarem seus 

objetivos e resultados desafiadores, a fazerem o melhor possível e 

ultrapassarem o seu rendimento (CHIAVENATO, 2010b).  

 

Figura 14 - Conceito de Motivação 

Fonte: adaptado de Carneiro (2011) apud Todorov e Moreira (2005)8. 

                                            

8 Imagem adaptada de Carneiro (2011) apud Todorov e Moreira (2005), porém, sem 
alterações de conteúdo da original, apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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A Figura 14 mostra uma ilustração baseado nos autores Todorov e 

Moreira (2005) que define o conceito de motivação, onde é determinada como 

algo interno ao indivíduo que tem um impulso interno proporcionando a uma 

ação, dando um rumo para um objetivo e consiste de uma força, duração ou 

persistência (CARNEIRO, 2011).  

Segundo França (2009), há situações que algumas palavras são 

confundidas com motivação, são elas: entusiasmo, conforto, satisfação, alegria, 

necessidade, vontade, desejo, atitude, instinto e fé. Este trabalho não tem a 

intenção de discutir seus significados, apenas alertar que podem ser 

confundidas com a motivação.  

Uma amostra de conceitos de motivação presente na literatura 

apresentados por Todorov e Moreira (2005), de acordo com França (2009) 

estão presentes no Quadro 8.  

Quadro 8 - Evolução do Conceito de Motivação 

 

Fonte: França (2009) 
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Uma outra maneira de se manifestar a motivação é por reconhecimento 

não verbal, seja através de promoções de cargo, superação de metas ou 

pagamento de recompensas por desempenho; a combinação dos 

reconhecimentos produz resultados diferenciados no desenvolvimento de um 

projeto, pois mesmo aqueles que ainda não forma reconhecidos se sentirão 

motivados a buscar resultados rápidos para também serem merecedores de 

recompensas previstas no sistema (MONTAGNER, 2012). Assim, uma 

equidade nas recompensas financeiras e não financeiras, dadas aos membros 

da equipe do projeto afeta sua motivação (DWIVEDULA; BREDILLET, 2010). 

Porém, benefícios não elevam necessariamente a motivação das pessoas, ou 

eleva apenas temporariamente (CHIAVENATO, 2010a).  

3.2. TEORIAS E ESTUDOS SOBRE MOTIVAÇÃO 

3.2.1.  TEORIA DE MASLOW (1943) 

A hierarquia das necessidades de Maslow em 1943, mostra que a 

principal motivação dos indivíduos para o trabalho é o ato de contribuir e de 

expressar suas habilidades, chamada por ele de “auto realização”, 

representadas em uma pirâmide com a intenção de mostrar como as pessoas 

são motivadas, conforme Figura 15; sendo que, não se pode subir um nível 

sem satisfazer o nível inferior (MULCAHY, 2013). 

 

Figura 15 - Pirâmide de Maslow 

Fonte: adaptado de Mulcahy (2013)9. 

                                            

9 Imagem adaptada de Mulcahy (2013), porém, sem alterações de conteúdo da original, 
apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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Anos depois, Tenório (1997) relata como os administradores fizeram 

uma tentativa de relacionar as necessidades de Maslow com as necessidades 

de um colaborador dentro de uma empresa, como retrata o Quadro 9. 

Quadro 9 - Hierarquia de necessidades aplicadas ao gerenciamento em 

empresas 

Necessidades de 
Maslow 

Necessidades dos Colaboradores 

Fisiológico Benefícios, salários e boas condições 
físicas do ambiente de trabalho. 

Segurança Aposentadoria, plano de saúde e 
auxílio-educação. 

Social Participação em movimentos de 
classe. 

Estima Desenvolvimento e reconhecimento 
profissional. 

Auto realização Identificação com o trabalho e com a 
organização. 

Fonte: adaptado de Tenório (1997). 

3.2.2.  TEORIA DOS DOIS FATORES (1959) 

Frederick Herzberg em 1959 publicou sua primeira pesquisa em um livro 

de título The Motivation to Work (A Motivação para o Trabalho), onde 

apresentou uma teoria alternativa à de Maslow (1943), a qual concluiu que o 

alicerce para o entendimento dos sentimentos positivos em relação ao trabalho 

é a sensação de crescimento e realização pessoal (ADAIR, 2010).  

Quadro 10 - Fatores Higiênicos e Fatores Motivacionais de Herzberg 

Fonte: Almeida (2001). 
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Figura 16 - Teoria dos dois fatores de Herzberg 

Fonte: Almeida (2001). 

A teoria dos dois fatores criada por Herzberg e ilustradas no Quadro 10 

e Figura 16 foi baseada em entrevistas feitas com 200 engenheiros e 

contadores das indústrias de Pittsburgh, abordando diversas situações de 

satisfação e motivação das pessoas em seu ambiente de trabalho, de acordo 

com Sá (2009), a teoria conclui que a satisfação no trabalho é devido aos 

fatores motivadores, que são intrínsecos ao próprio trabalho e a insatisfação é 

causada pelos fatores higiênicos, que são extrínsecos ao trabalho. Com isso, 

Herzberg separou os fatores que causam satisfação e insatisfação no trabalho 

em duas categorias (ALMEIDA, 2001):  

 Fatores Higiênicos: não geram nenhum aumento de satisfação, 

apenas mantêm a satisfação quando presentes ou provocam a insatisfação em 

sua ausência, incluem os aspectos extrínsecos ao trabalho, ou seja, que forma 

o ambiente de trabalho como benefícios, supervisão, salário, condições de 

trabalho, entre outros.  

 Fatores Motivacionais: efetivamente motivam quando estão 

presentes, e se ausentes, não ocorre insatisfação significativa, é composto 

pelos aspectos intrínsecos ao próprio trabalho como o desafio, a 

responsabilidade, a realização, etc.  

3.2.3.   TEORIA DAS NECESSIDADES (1961) 

Conforme Miranda (2009), o reconhecimento obtivo por David 

McClelland foi devido à proporção que suas ideias passaram a influenciar na 

definição do clima organizacional das empresas, pois ele afirma que apesar da 

motivação ser  importante, também é considerado o clima organizacional por 
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exercer influência considerada na participação e no poder de realização, no 

qual é determinado pelos estilos de administração, liderança e estrutura, cuja 

importância satisfaça as necessidades do indivíduo em conjunto com os 

objetivos individuais e organizacionais. 

A Teoria das necessidades de David McClelland ou Teoria das 

necessidades adquiridas, informa que a motivação nas pessoas está associada 

a uma das três necessidades explícitas no Quadro 11 (conquista, socialização 

e poder), sendo assim quem se encaixar em uma necessidade deve ser 

gerenciada de forma diferenciada de quem se encaixe em outra, um gerente de 

projetos para conseguir a colaboração dos membros de equipe é necessário 

fazer entender como motivá-los.  (MULCAHY, 2013).  

Quadro 11 - Teoria das necessidades de David McClelland 

Necessidade 
Primária 

Estilo Comportamental 

Conquista Estas pessoas devem receber projetos que sejam 
desafiadores, mas possíveis. Elas gostam de 

reconhecimento. 

Socialização Estas pessoas trabalham melhor ao cooperar com 
outras. Elas buscam aprovação em vez de 

reconhecimento. 

Poder Pessoas cuja necessidade de poder é orientada 
socialmente, em vez de pessoalmente, são líderes 

eficazes e devem ter permissão para gerenciar 
outras pessoas. Elas gostam de organizar e 

influenciar as outras pessoas. 

Fonte: adaptado de Mulcahy (2013). 

3.2.4.TEORIA DA EQUIDADE (1965) 

A Teoria da Equidade foi desenvolvida por J. Stacy Adams em 1965, ela 

sugere que os indivíduos sejam motivados a buscar uma equidade social nas 

recompensas, ou seja, ter uma intuição de um tratamento idêntico a uma ação 

ou comportamento diante de uma determinada situação similar, essa intuição 

visa que o indivíduo estabeleça um grau de igualdade sobre suas ações 

comparando com ações dos demais indivíduos. A avaliação da equidade pelos 

indivíduos é pela entrada e saída de recursos (inputs e outputs); estão 

englobados nos inputs de um trabalho: a educação, o esforço, experiência e a 

habilidade; os outputs de um trabalho são compostos de: salário, benefícios, 

promoções e reconhecimentos (SPERS, 2009). 
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Um indivíduo considera justo uma ação ou comportamento quando há 

equidade entre os benefícios, conforme a Teoria da Equidade, isto é, através 

da uma intuição observa-se igualdade nos benefícios comparado aos outros 

indivíduos, caso contrário, havendo desigualdade causa uma tensão de 

equidade, o que os motiva a fazer o equilíbrio dessas equidades, usando 

alguns métodos (SPERS, 2009): 

 Mudar os inputs: A pessoa tem a opção de escolher aumentar ou 

diminuir seus inputs para a organização. 

 Mudar os resultados: A pessoa pode mudar seus resultados, por 

exemplo, pedir um aumento de salário se for mal remunerada. 

 Distorcer as percepções: A pessoa pode distorcer as percepções de 

equidade se são incapazes de alterar os resultados e os inputs. 

3.2.5.  BERGAMINE (1990  -  2008) 

Cada ser humano se caracteriza em um particular perfil motivacional, 

portanto, a motivação surge das necessidades intrínsecas, interna ao indivíduo, 

encontrando sua fonte de energia nas emoções (BERGAMINI, 1990).  

Bergamini (1990) faz uma crítica às teorias inspiradas através de 

variáveis extrínsecas ao indivíduo, onde afirma que o condicionamento 

adquirido através dessas variáveis leva ao movimento e não a motivação; para 

os comportamentalistas, a reação é uma forma de comportamento que foi 

estruturado ou adquirido através de recompensas recebidas, diante disso seria 

falso admitir que as pessoas são motivadas por outras pessoas, e sim admitir 

de forma mais adequada, que "elas podem ser colocadas em movimento por 

meio de uma sequência de hábitos que são o fruto de um condicionamento 

imposto pelo poder das forças condicionantes do meio exterior".  

A primeira causa dos problemas motivacionais é chamar de motivação o 

que não é motivação, com a evolução do tempo, diferentes interpretações 

compõe a motivação, e nenhuma delas pode ser julgada como errada ou que 

desfaça as considerações da outra (BERGAMINI, 2008). 
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3.2.6.   D IMENSÕES DOS FATORES MOTIVACIONAIS (2009) 

A Figura 17 mostra as dimensões de atuação dos fatores motivacionais 

elaborados por Sharp et al (2009), são eles: os fatores individuais dependem 

apenas de aspectos pessoais como cultura, personalidade, preferências, entre 

outros; os fatores de equipe engloba a comunicação, confiança, o 

relacionamento entre os membros de equipe, respeito, etc.; os fatores da 

empresa abordam a prestação de recursos e outros fatores gerenciados pela 

mesma; por fim, os fatores globais cujos englobam os agentes externos à 

empresa, por exemplo, o reconhecimento como uma empresa de sucesso. 

 

Figura 17 - Dimensões dos Fatores Motivacionais 

Fonte: adaptado de Sharp et al (2009)10. 

3.3. MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Motivação organizacional é um conjunto de forças energéticas que se 

originam tanto de dentro quanto de fora do indivíduo, que são levadas a um 

comportamento relacionados ao trabalho em termos de determinação da forma, 

direção e intensidade desse comportamento segundo Pinder (2008), e contribui 

para o desempenho dos membros da equipe (MENDES; VALLE; FABRA, 

2009). Uma comunicação boa ou má reflete direto na motivação da equipe, por 

                                            

10 Imagem adaptada de Sharp et al (2009), porém, sem alterações de conteúdo da 
original, apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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consequência afeta positivo ou negativamente o índice de produtividade e 

cooperação (GALVÃO, 2006).  

O sucesso da motivação, dentro de uma empresa, não consiste 

em alcançar a meta, mas, na capacidade de fazer um 

movimento em direção à meta. As pessoas que compreendem 

isso, conseguem aproveitar melhor os conceitos de motivação 

e, então, chegar aonde querem (TADEUCCI, 2011). 

3.4. MOTIVAÇÃO EM PROJETOS 

Retratar a motivação de uma equipe é consideravelmente mais 

complexo do que desenvolver a motivação de forma individual em todos os 

membros da equipe. É possível diferenciar os fatores que atuam no âmbito da 

equipe (team-level) e no âmbito do indivíduo (individual-level), apesar do 

processo ser semelhante ao de motivação individual. Para trabalhar a 

motivação de equipes, deve-se considerar o bom clima de liderança, pois, tem 

influência na motivação da equipe em geral (CHEN; KANFER, 2006). Deve-se 

proporcionar um ambiente favorável para que a pessoa deva se sentir motivada 

(CARVALHAL, 2009). 

Para França (2009), existem dois fatores de motivação, em relação ao 

seu manuseio, são eles:  

 Gerenciáveis: quando existe a possibilidade de ser manipulados pelos 

gestores da empresa ou gerentes de projetos, essa manipulação depende 

apenas de práticas de gerenciamento e tem a intenção provocar uma alta ou 

até baixa motivação dos membros de equipe.  

 Não-Gerenciáveis: onde não se tem o controle e liberdade de 

manipulação pelos gestores e gerentes de projetos, com a exceção de 

demissões ou troca de funções, são fatores cuja origem é externa à 

organização ou são característicos do trabalho. 

A visão inspira os membros da equipe a darem seu melhor esforço, ela 

contribui a motivar a equipe a fazer o melhor para o projeto, a visão de forma 

compartilhada envolve os aspectos menos tangíveis do desempenho de um 

projeto, reúne diversos profissionais a um objetivo comum. E para que a visão 

seja eficaz, precisa atender as seguintes qualidades essenciais ilustradas na 



71 

 

 
 

Figura 18: comunicar, sentido estratégico, paixão e inspirar outros. A visão é 

dispensável se só existir na cabeça de alguém, ela precisa ser capaz de ter 

uma comunicação; de ser desafiadora e realista; o gestor ou gerente de 

projetos tem que acreditar na visão e ela deve ser uma fonte de motivação para 

as pessoas, em muitos casos a visão é intrínseca no escopo e objetivo do 

projeto. É uma forma de se comunicar com várias pessoas envolvidas no 

projeto e descobrir logo no início o que as motiva (GRAY; LARSON, 2011).  

 

Figura 18 - Visão eficaz de um projeto 

Fonte: adaptada de Gray e Larson (2011)11.  

A gestão visual é uma forma de motivar a comunicação na equipe e nos 

projetos, através de quadros físicos e papéis autocolantes cuja utilidade é 

apoiar o trabalho colaborativo onde artefatos e indicadores são criados de 

forma participativa, sendo um diferencial do gerenciamento ágil de projetos; o 

uso dos quadros estimula o livre acesso às informações dos projetos, 

organizando visualmente as atividades em andamento e as próximas a serem 

feitas, porém, o uso do quadro tem o fato negativo do não arquivamento de 

dados do histórico dos projetos (ARAUJO, 2012). Gray e Larson (2011) 

afirmaram que o uso da visão nos projetos não é essencial o consenso no 

início, e sim que um grupo que abranja pelo menos um terço da equipe esteja 

verdadeiramente comprometido com a visão, pois ele irão distribuir a massa 

crítica para atrair os demais da equipe do projeto. 

                                            

11 Imagem adaptada de Gray e Larson (2011), porém, sem alterações de conteúdo da 
original, apenas refeita para uma melhor legibilidade. 
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Rego e Silva (2013) defenderam que a comunicação de forma presencial 

aumenta a motivação da equipe, o que serve de reflexão ao excesso de 

ferramentas de comunicação online no gerenciamento de projetos, 

principalmente a distância. O feedback da sua forma positiva sobre as 

atividades realizadas, provoca um impacto imediato na motivação da equipe. A 

facilidade de esclarecimentos através da comunicação face a face é mais 

vantajosa para a equipe e para o projeto em si, desde que a usem de forma 

eficaz, ao contrário, usá-la de uma forma negativa traz consequências 

prejudiciais para todos (MONTAGNER, 2012). 

O maior desafio no projeto é lidar com a motivação da equipe de 

trabalho,  em desenvolver um projeto pode ser estressante e causar ansiedade, 

o que torna um grande desafio para o gestor contemporâneo o fato de trabalhar 

com pessoas e equipes (CARVALHAL, 2009). A organização que tiver a 

sabedoria de melhor integrar as diversas políticas que atingem as mais 

variadas pessoas e suas características de personalidade, será aquela 

organização com a equipe mais motivada (VIZIOLI; CALEGARI, 2010). 

Mudanças frequentes no escopo podem desgastar a motivação da equipe, pois 

interrompe o ritmo do projeto e afeta a produtividade (GRAY; LARSON, 2011).  

A motivação é considerada o maior contribuinte de produtividade de um 

desenvolvedor, apesar de ser difícil de quantificá-la. Existe indícios de que 

quando ocorre uma baixa motivação na equipe, influencia no fracasso do 

projeto de desenvolvimento de software. Através de dados coletados de 

profissionais de engenharia de software em quatro países: Austrália, Chile, 

EUA e Vietnã, foi investigado a motivação da equipe, o impacto que a cultura 

tem nessa motivação e a relação entre a motivação da equipe sobre o sucesso 

do projeto. Por fim, foi descoberto seis fatores motivacionais comuns entre as 

equipes dos quatro países: o gerente de projeto e sua boa comunicação com a 

equipe, os riscos do projeto, a confiança do cliente na equipe e no gerente de 

projeto; um bom ambiente de trabalho; a equipe produzir bem em conjunto; o 

desenvolvedor tem uma experiência agradável (VERNER et al., 2014). 

Motivação é considerada um fator primordial para o sucesso em projetos de 

software (SHARP et al., 2009). 
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Um estudo sobre motivação no ambiente de trabalho feito por 

(DWIVEDULA; BREDILLET, 2010) comparava as organizações tradicionais 

com as baseadas em projetos. Sendo assim, em um ambiente tradicional, a 

percepção de motivação no trabalho é em sua maioria conduzido por um 

projeto de trabalho, onde o grau de autonomia, capacidade de dar e receber 

feedbacks para o desenvolvimento profissional forma a motivação no trabalho, 

que devem ser limitadas nessas organizações devido a forma de colocar em 

prática ser por um processo formal. Já as organizações que adotam o 

gerenciamento do projeto são limitadas, porém, mais diversificadas. A pesquisa 

foi fundamentada na ontologia de Parmênides, onde foi estudado o “ser” em 

vez do “tornar-se”, explorando a relação entre motivação no trabalho e o 

sucesso do gerenciamento de projetos de forma prática em uma instância 

específica, em vez de extrapolar a relação. Como resultado da pesquisa 

obtiveram a análise de cinco fatores principais de motivação no ambiente de 

trabalho: desenvolvimento do empregado, ambiente de trabalho, igualdade 

entre todos, objetividade nas atividades e segurança no trabalho.  

O gerente de projetos em uma de suas atribuições deve deixar a equipe 

motivada, dando-lhes condições de trabalho adequadas e satisfazendo as 

necessidades que a equipe possua, para isso pode-se contar com algumas 

ações que ajudam o gerente a motivar a equipe: fazer a integração da equipe, 

confirmar que o objetivo do projeto foi entendido por todos, valorizar o grupo e 

as contribuições individuais, evitar mudanças frequentes na estrutura da equipe 

e estimular o comprometimento de todos (MENDES; VALLE; FABRA, 2009). O 

Quadro 12 apresenta os fatores comunicacionais que influenciam na motivação 

da equipe no desenvolvimento dos projetos, extraídos da literatura. 

Quadro 12 - Fatores comunicacionais que influenciam na motivação 

Referência Fatores Comunicacionais Autores Forma 

FC1 Feedback  Köenig et al (2001)  

Félix (2011) 

Montagner (2012) 

Dwivedula e Bredillet (2010) 

Positiva e 

Negativa 

FC2 Relacionamento entre os 

membros de equipe 

Sharp et al (2009) 

Verner et al (2014) 

Félix (2011) 

Positiva 
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FC3 Comunicação Visual Gray e Larson (2011) 

Araujo (2012) 

Positiva 

FC4 Ambiente de trabalho favorável Carvalhal (2009) 

Verner et al (2014) 

Dwivedula e Bredillet (2010) 

Positiva 

FC5 Liderança Chen e Kanfer (2006) 

Verner et al (2014) 

Mendes, Valle e Fabra 

(2009) 

Zulch (2014) 

Positiva 

FC6 Quadros Araujo (2012) 

Köenig et al (2011) 

Positiva 

FC7 Comunicação Presencial Rego e Silva (2013) 

Montagner (2012) 

Köenig et al (2011) 

Goulart (2008) 

Positiva 

FC8 Comunicação Interna Goulart (2008) Positiva 

FC9 Objetividade nas atividades Dwivedula e Bredillet (2010) Positiva 

FC10 Informativos Köenig et al (2011) Positiva 

FC11 Avaliação de desempenho Köenig et al (2011) Positiva 

FC12 Email Köenig et al (2011) Positiva 

FC13 Mudança no escopo Gray e Larson (2011) Negativa 

FC14 Comunicação Falha Félix (2011) Negativa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente identificar características comuns nos diversos conceitos de 

motivação. Porém, para esta pesquisa foram considerados o conceito de 

motivação baseados em Carvalhal (2009), Carneiro (2011) e Mulcahy (2013).  

Já para o gerenciamento de projetos, é importante que o gerente de 

projetos ou quem lidera a equipe atente para a Teoria das Necessidades de 

David McClelland, que apesar de ser criada em 1961 se aplica muito bem nos 

dias atuais e em equipes de projetos. Sobre a Teoria da Equidade (1965) não 

se aplica nos dias atuais, em profissionais de agências digitais. 
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Galvão (2006) afirma que a boa ou má comunicação afeta na motivação 

da equipe, o que indiretamente também foi confirmado por outros autores 

quando se referiram a afetar os projetos. 

É importante associar a visão a uma comunicação visual a favor do 

projeto, proporcionando indiretamente uma motivação nos membros da equipe 

em consequência do acompanhamento do projeto via comunicação visual, seja 

através de qualquer ferramenta, a mais comum é o uso do quadro. Outro meio 

de comunicação fundamental é o verbal, seja através de reuniões, conversas 

informais, entre outros, ter uma boa relação interpessoal, tudo influencia no 

projeto e na motivação da equipe, imagina a equipe com um gestor no qual não 

tem acesso a tirar dúvidas pessoalmente, não tem uma afinidade e acabam 

ficando envergonhados e ir falar algo do projeto ou sugestão de melhoria, é 

muito ruim, prejudica até na produtividade. O Quadro 12 composto pelos 

fatores comunicacionais que influenciam na motivação, confirma isso e ainda 

apresenta outros fatores, que se bem trabalhados, a possibilidade de o projeto 

ser um sucesso é maior. 

Mudanças de escopo em uma forma mal administradas pelo gestor do 

projeto e pelos gestores das agências digitais provoca até certa indignação dos 

membros da equipe pela falta de controle dessas mudanças, causando a 

queda de motivação. E esse fato não é incomum nas agências digitais, ocorre 

mudança de escopo em quase todos os projetos, se não, em todos. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar os dados coletados na pesquisa 

de campo. Estão expostos nas seguintes seções:  

 4.1. Planejamento da Pesquisa de Campo: Informa o planejamento 

para a elaboração e execução da pesquisa de campo, detalhando a seleção 

dos participantes, das agências digitais e a composição do formulário para a 

entrevista. 

 4.2. Coleta de Dados: Apresenta as informações coletadas referentes 

ao formulário aplicado nas entrevistas. 

 4.3. Considerações Finais: Relata a opinião da autora sobre os dados 

coletados. 

4.1. PLANEJAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

Durante a revisão da literatura já foi possível iniciar um planejamento 

para a pesquisa de campo e após sua conclusão ficou estabelecido que, para 

uma coleta de dados mais rica, a maneira mais adequada seria uma entrevista 

semiestruturada com perguntas pré-estabelecidas em um formulário 

apresentado no Apêndice A. Então foi pesquisado e listado 14 principais 

agências digitais de Recife, porém só foi possível entrevistar um total de 10, 

todas com projetos em destaque no mercado e com clientes de médio a grande 

porte. 

4.2. COLETA DE DADOS 

4.2.1. PERFIL DAS AGÊNCIAS D IGITAIS PESQUISADAS 

As agências digitais pesquisadas estão enumeradas na Tabela 2, cuja a 

existência no mercado, a quantidade de funcionários e de clientes também são 

apresentadas. Foram selecionados para as entrevistas um total de 20 pessoas, 

todos profissionais da área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

com a premissa de exercerem uma função gerencial, uma função técnica ou 
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ambas funções e evidentemente trabalharem em agências digitais. A 

quantidade de entrevistados por agência é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 2 - Perfil das agências digitais pesquisadas 

Agências digitais Tempo de existência Nº de Funcionários Nº de Clientes 

AD1 2 a 5 anos Menos de 10 11 a 20 
AD2 6 a 8 anos 21 a 30 Até 10 
AD3 + de 12 anos + de 40 + de 40 
AD4 6 a 8 anos Menos de 10 11 a 20 
AD5 6 a 8 anos 21 a 30 + de 40 
AD6 2 a 5 anos + de 40 11 a 20 
AD7 + de 12 anos Menos de 10 + de 40 
AD8 6 a 8 anos 10 a 20 11 a 20 
AD9 + de 12 anos 10 a 20 + de 40 

AD10 + de 12 anos + de 40 31 a 40 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Tabela 3 - Quantidade de entrevistados por agência digital 

Agências digitais Nº de Entrevistados Entrevistado  

AD1 3 E1, E2, E3  
AD2 2 E4, E5  
AD3 1 E7  
AD4 1 E8  
AD5 3 E6, E9, E15  
AD6 6 E10, E11, E12, E13, E14, E17  
AD7 1 E16  
AD8 1 E18  
AD9 1 E19  

AD10 1 E20  

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

4.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ENTREVISTADA 

O perfil dos entrevistados mostra que 100,00% são do gênero 

masculino, não foi nenhuma restrição, só apenas uma coincidência, cuja, é 

justificada por Duarte, Ramos e Oliveira (2008) que destacou o fato da área de 

TIC ter uma população predominantemente masculina. A faixa etária dos 

participantes foi de 25,00% entre 21 a 25 anos; 45,00% de 26 a 30 anos; 

20,00% entre 31 e 25 anos; e 10,00% acima de 35 anos de idade. Sobre o 

nível de escolaridade 10,00% tem mestrado; 15,00% pós-graduação; 45,00% 

com formação superior completa; e 30,00% com o ensino superior incompleto; 

apresentados nos Gráficos 1 e 2 respectivamente. 
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Gráfico 1 – Faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

O Gráfico 3 mostra que a maioria dos entrevistados exercem a função 

técnica com 55,00%; têm função gerencial 30,00% dos entrevistados; e atuam 

nas duas funções apenas 15,00%. Nos quais, exercem a função por mais de 

10 anos só 5,00%; de 8 a 10 anos são 10,00%; 4 a 7 anos com 50,00% sendo 

a maioria; 1 a 3 anos são 25,00%; e por fim menos de 1 ano na função com 

10,00% dos entrevistados, visualizados no Gráfico 4. 

Gráfico 3 - Função exercida pelo entrevistado 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 4 - Período que o entrevistado exerce a função 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

4.2.3. O  PERFIL DOS PROJETOS DE AGÊNCIAS D IGITAIS 

Em relação ao perfil dos projetos desenvolvidos nas agências digitais 

entrevistadas, cujos projetos são considerados curtos com até 10 dias duração 

com adesão de 4,76% das agências digitais; projetos médios com até 20 dias 

são desenvolvidos por 33,33% das agências digitais; e longos com mais de 20 

dias de duração por 61,90% das agências digitais, que foi o predominante (ver 

Gráfico 5). O Gráfico 6 mostra os dados de quantas pessoas participam do 

desenvolvimento dos projetos das agências digitais pesquisadas: 60,00% até 5 

pessoas participantes; 20,00% de 6 a 10 pessoas; e 20,00% de 11 a 15 

pessoas. 

Gráfico 5 -  Período de duração dos projetos das agências digitais 

entrevistadas 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 6 - Profissionais que participam de um projeto 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Sobre o uso de metodologias de gerenciamento de projetos nas 

agências digitais: 30,00% não usam nenhuma metodologia; 5,00% usam às 

vezes; porém, em sua maioria é utilizada alguma metodologia de 

gerenciamento de projetos com 65,00% das agências entrevistadas, ver 

Gráfico 7.  

Gráfico 7 - Uso de metodologias nos projetos das agências digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

E das agências digitais que aplicam alguma metodologia para gerenciar 

os projetos (no total de 70%, sendo que 65% usam e 5% usam às vezes 

referentes ao Gráfico 7), a metodologia ágil fica em primeiro lugar com 42,86%; 

a junção da metodologia ágil com a tradicional 50,00%; e usam apenas a 

metodologia tradicional 7,14%; conforme Gráfico 8. O framework mais usado é 

o Scrum que é usado sozinho com 64,29%; Scrum e PMBOK são 14,29%; 

Scrum e Kanban12 são 14,29%; e apenas práticas do PMBOK são 7,14%, 

ilustrados nos Gráfico 9 e referentes também aos 70% das agências digitais 

que aplicam alguma metodologia, conforme Quadro7.  

                                            

12 Kanban é um framework que faz parte da metodologia ágil. 
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Gráfico 8 - Tipos de metodologias usadas no gerenciamento de projetos 

das agências digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 9 - Frameworks, guias e padrões usados nos projetos de agências 

digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

4.2.4. COMUNICAÇÃO NOS PROJETOS DE AGÊNCIAS D IGITAIS 

Em relação a comunicação ser um elemento fundamental para a entrega 

satisfatória do produto do projeto, considerando desde o início até o final do 

projeto, para essa afirmativa 95,00% dos entrevistados concordaram e apenas 

5,00% deles concordaram parcialmente, ver Gráfico 10.  

Gráfico 10 - Comunicação como elemento fundamental nos projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 
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Segue algumas opiniões dos entrevistados sobre a afirmativa referente 

ao Gráfico 10: 

 E3: “Os processos de comunicação, eles deixam as pessoas confusas 

quando não são bem feitos, termina gerando uma série de ruídos... e no final 

das contas o produto não é entregue como planejado, simplesmente porque 

alguém não comunicou para alguém da maneira correta e isso gera retrabalho, 

perda de tempo, estresse com o cliente, tem um impacto bem forte na entrega 

do resultado final”.  

 E6: “Eu creio que o feedback que está ligado a comunicação é 

essencial em relação ao projeto. Se eu não tenho comunicação, independente 

se é entre os membros da minha equipe ou qualquer outra coisa o projeto não 

anda, não vai para frente”.  

 E7: “Seguinte, aqui na agência alguns projetos costumam ter falhas de 

entrega e retrabalho por falta de comunicação”.  

 E12: “Tanto quanto a comunicação interna quanto externa é algo 

essencial, ... Se a comunicação for feita de forma eficaz o produto final sai de 

uma melhor forma”.  

 E13: “A qualidade do trabalho está atrelada diretamente com a 

comunicação durante todo o processo, desde o início até o final”.  

 E15: “... comunicação sempre tem que ser eficaz”.  

 E18: “...por alguma falha de comunicação a versão produzida não é a 

que foi aprovada pelo cliente, aí acontece uma série de fatores, você tem 

retrabalho, o projeto perde a lucratividade... vai atrapalhar os outros projetos 

que estão na fila também...”.  

 E19: “... a comunicação é sim um fator muito importante, não só ele 

como a documentação, se ela for bem fundamentada o produto final é 

satisfatório”.  

Entre a comunicação formal, considerando conforme a literatura que 

suas ferramentas são: documentos de escopo, relatórios, documentos de 

briefing, instruções, apresentações e palestras; e a comunicação informal são: 

formato de email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, entre outros. 

A mais usada nos projetos foi a comunicação informal com 70,00%, seguindo 

da comunicação formal com 30,00%, como mostra o Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Tipo de Comunicação mais usado nos projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

A comunicação também é considerada por 100,00% dos entrevistados 

como um dos fatores de sucesso do projeto. Eles abordaram que, se não tiver 

uma boa comunicação no decorrer do projeto, principalmente com o cliente e a 

equipe que está desenvolvendo o projeto, não terá um bom resultado no final e 

o cliente ficará insatisfeito, alguns relatos a seguir.  

 E1: “É porque para você conseguir ter sucesso no projeto, você não 

pode simplesmente definir o objetivo no começo vamos dizer assim e depois 

esperar chegar na data de entrega pra ver o que aconteceu, no meio disso 

você precisa ter uma comunicação muito efetiva entre os envolvidos e também 

entre a empresa e o cliente pra você conseguir realmente saber o que você 

precisa realmente gerar e entregar ao cliente e como você vai agregar valor ao 

que o cliente realmente quer, então pra você ter sucesso a comunicação é bem 

importante”.  

 E4: “... comunicação pode mover barreiras, pode sim conduzir ao 

sucesso do projeto... a gente perde muito se não tiver uma comunicação eficaz 

e eficiente”.  

 E5: “Se a comunicação não for bem-feita o projeto sai, mas, não sai 

tão bom como deveria”.  

 E8: “Vamos supor que a gente tem que entregar um aplicativo… e a 

equipe que trabalhou na venda do projeto todinho, fez um escopo e foi feito a 

partir daquele escopo inicial, sem manter comunicação com o cliente, … às 

vezes até ele vai descobrir realmente o que ele quer a partir do decorrer do 

processo, e se não houvesse essa comunicação de todos os dois lados 

poderiam sair frustrados nesse projeto. Se tiver uma comunicação eu consigo 

atender as expectativas do cliente. Então a entrega do projeto é com sucesso”.  
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 E13: “… a gente diminui bastante o ruído… tem um resultado melhor 

do projeto, um melhor entendimento, desenvolvendo de uma maneira mais 

eficaz”.  

 E20: “Comunicação é tudo dentro do projeto, se todo mundo tá se 

comunicando entender o que deve ser feito, como deve ser feito, contar com 

alguém, sempre tem o auxílio do gerente na hora que precisar, a equipe 

sempre tem que tá se comunicando se a comunicação ocorrer bem sem ruído, 

o projeto anda bem, é mais fácil de eliminar as falhas e conseguir concluir o 

projeto dentro do que foi solicitado no escopo, você também identifica mais 

rápido alguns problemas, se você está se comunicando todo tempo com a 

equipe você pode descobrir algumas falhas que se não houvesse comunicação 

não se descobriria”.  

As características da comunicação nas agências digitais sob a ótica dos 

entrevistados no uso da comunicação em um projeto da agência, considerando 

desde o início até o final, estão organizadas por agência digital, nas Tabelas 4 

a 13.  

Tabela 4 - Características da comunicação na agência digital AD1 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

AD1 

Conversas diárias  X 

Não tem processos  X 

Facilidade para conversar com o cliente e o gestor  X 

Checklist de tarefas  X 

Videoconferência ou reuniões presenciais com o 

cliente 
 X 

Troca de emails e mensagens instantâneas  X 

Reuniões periódicas  X 

Reunião inicial de escopo X  

Uso de ferramenta online  X 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 5 - Características da comunicação na agência digital AD2 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

AD2 

Discussão das ideias do cliente  X 

Reunião de briefing X  

Integração das áreas envolvidas  X 

Planejamento do projeto X  

Conversa presencial com o cliente  X 

Relatório semanal para o cliente X  

Reuniões diárias com a equipe  X 

Reunião de escopo no início do projeto X  

Reunião entre as áreas envolvidas para melhor 

entendimento do projeto 
 X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 6 - Características da comunicação na agência digital AD3 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

AD3 

Reunião inicial com o cliente  X 

Divisão das atividades  X 

Feedback do cliente  X 

Troca de emails  X 

Reuniões periódicas presenciais ou por 

videoconferência 
 X 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 7 - Características da comunicação na agência digital AD4 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

AD4 

Levantamento de requisitos com o cliente X  

Inclusão do cliente na nossa ferramenta de 

comunicação online, o Basecamp 
 X 

Ferramenta de comunicação com a equipe é o Slack  X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 8 - Características da comunicação na agência digital AD5 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

AD5 

Documento de briefing X  

Ferramenta de gerenciamento de pauta  X 

Email para histórico das atividades realizadas  X 

Mensagens instantâneas  X 

Documento de escopo X  

Coleta das informações do cliente pelo Atendimento  X 

Orçamento X  

Reunião inicial do projeto X  

Reuniões para acompanhamento  X 

Documentação através de email13 X  

Documentação através do Google Drive14 X  

                                            

13 A ferramenta de email é considerada um meio de comunicação informal conforme a 

literatura, porém, a agência digital AD5 utiliza para documentações, portanto, nesse caso torna-

se um meio de comunicação formal. 
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Qualidade final  X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 9 - Características da comunicação na agência digital AD6 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm

a
l 

 

AD6 

Esclarecer dúvidas  X 

Resolver problemas  X 

Briefing X  

Documento de escopo X  

Cronograma X  

Estimativa de prazo  X 

Aprovação do cliente X  

Divisão das tarefas  X 

Feedback do cliente  X 

Reunião inicial do projeto X  

Gerenciador de tarefas  X 

Conversas entre a equipe  X 

Troca de email  X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 10 - Características da comunicação na agência digital AD7 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

 

AD7 

Briefing X  

Feedback entre as áreas envolvidas  X 

                                                                                                                                

14 A ferramenta Google Drive é uma junção de ferramentas para documentação, 

planilhas e apresentações no formato online, portanto fazer documentações usando essa 

ferramenta é considerado um meio de comunicação formal. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 11 - Características da comunicação na agência digital AD8 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

 

AD8 

Criação do escopo do projeto pelos gestores X  

Validação do escopo pelo cliente X  

Reunião inicial do projeto X  

Trocas de email  X 

Gerenciador de tarefas  X 

Mensagens instantânea  X 

Qualidade da entrega  X 

Feedback do cliente  X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 12 - Características da comunicação na agência digital AD9 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

 

AD9 

Reunião com o cliente  X 

Qualidade da entrega  X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tabela 13 - Características da comunicação na agência digital AD10 

AGÊNCIA 

DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO ATUAIS 

NAS AGÊNCIAS DIGITAIS 

TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

 

AD10 

Reunião inicial do projeto X  

Troca de emails  X 
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Conversas  X 

Fonte: Elaborada pela autora 

Já a comunicação entre os membros da equipe durante o 

desenvolvimento do projeto é avaliada positivamente na maioria das agências, 

segue alguns depoimentos: 

 E11: “… tem que ser uma comunicação fluída, tem que estar sempre 

dizendo o que está fazendo, tanto quem está fazendo o mais básico, quando o 

mais complexo porque para o projeto ter sucesso isso é fundamental que a 

comunicação entre todos da equipe seja harmoniosa”.  

 E14: “… durante todo o processo a gente estimula que a comunicação 

seja uma prática comum, então eu acho que nunca teve problema de 

comunicação”.  

 E15: “Hoje a gente bate muito na tecla da produtividade, uma solução 

para a Criação pode partir do setor de Front-end e assim vai, se não tem essa 

interação entre os setores, independente de nível pode ser um estagiário ao 

gestor da equipe, mas, flui bem, a qualquer momento pode acontecer uma 

reunião ou até informalmente mesmo sugerir melhorias e todo mundo vai 

ouvir”.  

Mas, existe algumas ressalvas de pontos a melhorar, como descreve os 

entrevistados: 

 E1: “… às vezes existe falha de comunicação um pouco dos 

envolvidos do projeto, apesar do esforço a gente acaba errando … ou não 

entregando uma coisa 100% em relação ao prazo por uma questão de vamos 

dizer assim até inexperiência da equipe ...”.  

 E2: “… eu acho que deixa um pouco a desejar, porque talvez por falta 

de uma centralização de alguém que está gerenciando isso, acaba que o que é 

prioridade para um, para o outro nem tanto… é a comunicação entre as áreas é 

que não funciona muito bem”.  

 E5: “… entre os membros da mesma equipe isso exista bem por ter 

mais afinidade, mas em equipes (áreas) diferentes, elas precisam ser mais 

trabalhadas. Talvez uma criação de uma espécie de canal, enfim, ter um 

determinado padrão, até de estímulo para que isso acontece, que muitas vezes 

falta estímulo”.  
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 E8: “… comunicação interna da equipe está bastante satisfatória, não 

tem muito o que melhorar, já a parte da comunicação com a gerência e com o 

cliente há pontos que precisam ser melhorados”.  

 E12: “Falando dos programadores, ela não é tão estreita, a gente tem 

um pouco de barreiras com os designers, até pelo fato da gente não está no 

mesmo ambiente, tem mais ruídos”.  

 E15: “Já teve mais falhas na verdade, hoje nesse quesito de 

comunicação a agência amadureceu muito, o processo era falho, não era tão 

amarrado não tinha validações, não existia o hábito também de se comunicar, 

então um setor ficava esperando que o outro terminasse”.  

4.2.4.1. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO MAIS USADAS NOS 

PROJETOS 

As ferramentas de comunicação auxiliam no suporte para que a 

comunicação seja cada vez mais eficaz. O Gráfico 12 mostra as ferramentas 

que são mais usadas nos projetos das agências digitais, são elas: as reuniões 

face a face com 20,88%; email com 19,78%; mensagens instantâneas com 

18,68%; documentação formal com 13,19%; videoconferência com 8,79%; 

quadro visual com 8,79%; e outras com 9,89% (Google Drive15, Slack16, 

Basecamp17, Jira18, Trello19, Rurun.it20, Publi21, software de gestão de 

manutenção, telefone, intranet); em seguida alguns depoimentos sobre as 

ferramentas de comunicação usadas nos projetos de agências digitais. 

                                            

15 Google Drive disponível em https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/ 

16 Slack disponível em www.slack.com 

17 Basecamp disponível em www.basecamp.com 

18 Jira disponível em www.atlassian.com/software/jira 

19 Trello disponível www.trello.com 

20 Runrun.IT disponível em www.runrun.it/pt-BR 

21 Publi disponível em www.publi.com.br 
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Gráfico 12 - Ferramentas de comunicação mais usadas nos projetos de 

agências digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

 E5: “Eu acho que a gente tem uma boa comunicação devido ao fato da 

gente utilizar essas ferramentas, se a gente não utilizasse elas não dariam para 

ficar somente no boca a boca porque a partir do momento que a gente usa 

essas ferramentas se torna bem viável essa comunicação e a gente se 

comunica até mais do que se não tivesse, eu acho que a comunicação é boa e 

flui bem”.  

 E12: “... mais a gente sempre tenta diminuir isso e a gente usa como 

comunicação o chat, o email coorporativo, tenta reduzir mais sempre tem 

ruídos porque não estamos juntos, próximos, programadores com designers”.  

Para o uso da ferramenta de email o Gráficos 13 mostra os nomes das 

ferramentas de email mais usados, são elas: Google Gmail com 84,21%; 

Microsoft Outlook com 10,53%; e SQuirreL com 5,26%.  

Gráfico 13 - Ferramentas de email mais usadas nos projetos das agências 

digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 
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 E2: “... o email a gente usa de certa forma para documentar o que foi 

falado face a face...”.  

 E16: “Para solicitações, pra melhorias, para documentação, para 

registro de conversa, uma ferramenta importante, ... para que fique registrado o 

que foi pedido se a descrição foi bem passada e a data que foi solicitada”.  

 E19: “Quando precisa formalizar alguma coisa que foi falada na 

reunião, a gente discute os pontos e o que for acertado a gente formaliza por 

email para todos os envolvidos ficarem cientes”.  

O Gráfico 14 apresenta a frequência de uso do email durante o projeto, 

sendo 89,47% usam sempre e 10,53% às vezes. O percentual das pessoas 

que usam o Microsoft Outlook é devido a agência digital que trabalham ter 

contrato exclusivo com a Microsoft. Em relação às circunstâncias que é usado, 

os entrevistados abordaram ser para o relacionamento com o cliente, 

confirmando inclusive o escopo, para tirar dúvidas, acompanhamento e 

histórico do projeto, receber demandas, para passar estimativas do projeto e se 

comunicar entre as áreas. 

Gráfico 14 - Frequência de uso de email nos projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

As ferramentas de mensagens instantâneas mais utilizadas nos projetos 

de agências digitais estão identificadas no Gráfico 15, em primeiro lugar com 

44,12% é usado o Google Gtalk/Hangout; seguido do WhatsApp com 20,59%; 

Microsoft Skype com 17,65%; com 8,82% o Facebook Messenger, o Slack com 

5,88%; e com 2,94% o Psi22; elas também possuem um uso bem frequente 

também no desenvolvimento do projeto como pode-se observar no Gráfico 16 

                                            

22 Psi disponível em http://psi-im.org 



93 

 

 
 

onde mostra sempre o uso com 72,22%; e 27,78% às vezes usam durante o 

projeto, com o propósito de conversas mais pontuais que requeiram um retorno 

rápido, dúvidas rápidas e também para avisos entre a equipe ou assuntos não 

relevantes, segue alguns depoimentos: 

 E1: “Whatsapp23 a gente usa frequentemente, no dia-a-dia mesmo que 

uma coisa que você consegue ter uma resposta mais rápida, o Facebook 

Messenger24 a gente usa pelo fato de trabalhar com marketing digital, redes 

sociais, a gente as vezes está dentro do Facebook25 e conversa coisas 

instantâneas por ele, o Gtalk26 quando está relacionado com as entregas 

descritas neles e o Skype27 a gente usa mais quando não está na mesma 

região, por exemplo, quando está conversando com fornecedores em outras 

cidades / estados”.  

 E9: “… normalmente as dúvidas por email são mais técnicas e 

completas, as dúvidas por mensagens instantâneas são mais simples”.  

 E19: “Quando preciso tirar uma dúvida que eu estou longe e não 

preciso falar com a pessoa, ou estou em uma reunião com o cliente preciso 

tirar uma dúvida rápida com o analista, quando ele vê já responde”.  

 E20: “Quando precisa de uma resposta rápida, mas, às vezes não 

funciona e a resposta não vem em nenhum momento”.  

                                            

23 Whatsapp disponível em web.whatsapp.com 

24 Facebook Messenger disponível em www.messenger.com 

25 Facebook disponível em www.facebook.com 

26 Google Gtalk, esse era o seu nome antigo, hoje se chama Google Hangout, 

disponível em https://plus.google.com/hangouts 

27 Skype disponível em http://www.skype.com/pt-br 
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Gráfico 15 - Ferramentas de mensagens instantâneas mais usadas nos 

projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 16 - Frequência de uso das mensagens instantâneas nos projetos 

de agências digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

A comunicação visual através do quadro físico ainda não é muito comum 

nas agências digitais do Recife, apenas 8,82% estão utilizando para os 

projetos, como informa o Gráfico 12. Desses 8,82% que utilizam o quadro 

visual são: no formato físico (em paredes) é usado por 66,67% e 33,33% usam 

no formato virtual, através de sistemas online, como mostra o Gráfico 17.  

Gráfico 17 - Forma de utilização do quadro visual nos projetos de 

agências digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 
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Gráfico 18 - Frequência de atualização das informações dos dados do 

quadro visual 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

As frequências de atualização das informações do quadro estão no 

Gráfico 18, sendo que 33,33% atualizam diariamente; 33,33% semanalmente; 

22,22% quinzenalmente atualizam e 11,11% mensalmente. O quadro visual 

serve para o acompanhamento do projeto ou das tarefas que envolvem o 

projeto, muitas vezes só é utilizado em projetos mais complexos, para que os 

gestores e/ou diretores tenham uma visão geral dos projetos que estão em 

andamento, também visualizar alguns prazos, entre outros descritos pelos 

entrevistados: 

 E2: “… um membro de equipe observa onde o outro membro de 

equipe está e a partir desse momento ele consegue de repente entender que 

tem um bloqueio em determinada atividade, vai agilizar a parte dele por conta 

daquela outra parte que não ficou pronta, e no conjunto a gente acaba 

ganhando em tempo, em produtividade”.  

 E5: “Só para dar um feedback de quanto já andou cada atividade, a 

gente coloca ao lado de cada atividade o percentual dela que já foi concluído”.  

 E6: “Ele é para ser atualizado diariamente, mas a cada passo 

avançado ou cada situação que tenha um destaque maior ele é atualizado, 

para acompanhamento do projeto”.  

As reuniões face a face tem uma adesão de apenas 20,88% das 

agências entrevistas de acordo com o Gráfico 12, porém, é vista como um 

ponto muito positivo de comunicação para o projeto e pelos membros de 

equipe, do percentual mencionado acima uma maioria de 55,00% faz a reunião 

periodicamente, em segundo lugar é realizada diariamente com 30,00% e por 



96 

 

 
 

último apenas no início do projeto com 15,00%, conforme Gráfico 19. E é 

usada de variadas formas conforme depoimentos a seguir: 

Gráfico 19 - Frequência de realização das reuniões face a face 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

 E1: “A gente aplica a reunião primeiro no começo para entender o que 

é o projeto, o que o cliente quer, também periodicamente uma ou duas vezes 

por semana para conferir o andamento das coisas em relação a quem está 

liderando ver se a equipe está fazendo do jeito que deve ser feito e para 

acompanhar mesmo as atividades e no final também, porque muitas vezes o 

projeto precisa de uma apresentação ou um lançamento, aí a gente se reúne 

também”.  

 E4: “... acompanhamento das atividades, o encerramento, a avaliação, 

acompanhamento das atividades diárias do quadro”.  

 E5: “... é feita apenas no início do projeto, apesar de ser relativo... para 

passar o briefing... para a gente entender o projeto como todo. E dependo da 

complexidade do projeto terá novas reuniões de acompanhamento”.  

 E6: “Recentemente fazemos as reuniões para dar o feedback para o 

cliente para saber como está o projeto, em que nível está, o cliente precisa 

saber o que está acontecendo, as reuniões são semanais”.  

 E8: É feita quando o projeto está atrasado, quando não está indo 

bem”.  

 E10: “Para saber o que cada um está fazendo no projeto por dia, 

acompanhamento diário”.  

 E14: “Existe uma no início, uma formal, onde todos os indivíduos 

sentam e analisam o escopo do projeto...”.  



97 

 

 
 

 E19: “Fazer o acompanhamento porque apesar da comunicação ser 

entre os membros da equipe técnica, o gerente de projetos não é avisado, tem 

um pequeno problema aí”.  

Gráfico 20 - Tipos de documentação formal usados nos projetos de 

agências digitais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

A documentação do projeto é pouco utilizada nas agências digitais, são 

apenas 13,19% que usam, de acordo com o Gráfico 12; e considerando esse 

percentual que foi elaborado o Gráfico 21, que mostras como as agências 

digitais usam a documentação formal, são: 29,41% em forma de documento de 

briefing que são informações básicas elaboração para executar um 

determinado trabalho segundo o dicionário Michaelis (2009); o documento de 

escopo explicado na seção 2.8 é o mais usado dos documentos com 47,06%; e 

documento de requisitos com 23,53%.  

Gráfico 21 - Frequência de uso da documentação formal nos projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

A frequência de utilização do documento formal durante o 

desenvolvimento do projeto é de 61,54% às vezes consultado; e 38,46% 

sempre consultado nesse período, ver Gráfico 21. A seguir alguns depoimentos 

dos entrevistados em relação à documentação formal: 

 E4: “Normalmente a gente utiliza no início no projeto. Como os projetos 

são um universo muito grande já que tem a variável inovação, a gente tende a 
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desenvolver ele sempre que a linha do tempo evolui, vai sendo atualizado, 

começa pequeno termina grande”.  

 E7: “... fazer com que essas ideias sejam concentradas num lugar só e 

que as pessoas possam consultar, ter um histórico”.  

 E8: “O documento de requisitos é orientado aos wireframes e 

especificando o comportamento de cada área e o requisito que ela tem que 

atender. Sempre que cabe atualização no projeto...”.  

 E13: “Para que os desenvolvedores tenham uma noção exata ou inicial 

do que vem a ser o projeto e possam avaliar, fazer uma estimativa do 

desenvolvimento”.  

 E17: “... serve para indicar as pessoas que estão participando da 

equipe, e para entendimento do projeto como o todo, a parte global do projeto, 

não dá os detalhamentos”.  

 E18: “No escopo a gente reúne as referências que o cliente gosta, se 

vai ser responsivo, qual browser vai dar suporte, as funcionalidades do projeto”.  

As videoconferências são usadas em 9,80% das agências digitais 

entrevistadas (ver Gráfico 12), normalmente para uso com pessoas que 

estejam geograficamente distantes sejam com os stakeholders, clientes, 

fornecedores ou até mesmo integrantes da equipe, o Gráfico 22 mostra a 

ferramenta Microsoft Skype liderando com 73,33%; seguido do Google 

Hangout com 26,67%. Sobre a frequência de uso durante os projetos 72,73% 

usam às vezes e 27,27% usam sempre, de acordo com o Gráfico 23 que 

remete ao percentual dos 9,80% do Gráfico 12. Essa ferramenta de 

comunicação é usada com o objetivo de tirar dúvidas, acompanhamento do 

projeto e apresentação do mesmo, ver depoimento do entrevistado E2.  

 E2: “... é muito melhor conversar face a face por videoconferência do 

que por mensagens instantâneas, normalmente as conversas são dúvidas de 

escopo, de documentação, o que ele realmente deseja, quando não pode ser 

feito presencialmente é feito via videoconferência, ... é muito interessante você 

no visual, vendo a expressão do outro”.  
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Gráfico 22 - Ferramentas de videoconferência usadas nos projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 23 - Frequência de uso de videoconferência em projetos 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

4.2.5. PANORAMA DA MOTIVAÇÃO EM PROJETOS DE AGÊNCIAS 

D IGITAIS 

O relacionamento entre a comunicação e a motivação em projetos das 

agências digitais pesquisadas é muito positiva quando perguntados se a 

comunicação tem influência na motivação para a realização dos projetos, ver 

Gráfico 24, onde 80,00% concordam, 15,00% concordam parcialmente e 5,00% 

discordam parcialmente, porém, quando não é, os membros de equipe 

desejariam que fosse. Com esse estímulo da comunicação na motivação, o 

indivíduo sente mais apto a dar e receber feedback, e esse feedback feito não 

só pelos clientes, mas, pelos gestores e pela própria equipe é estimulante. A 

seguir alguns depoimentos.  
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Gráfico 24 - Influência da comunicação na motivação para a realização 

dos projetos 

 

      Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

 E1: “... o uso da comunicação... eu descreveria como fundamental e ao 

mesmo tempo essencial até para além do sucesso, para motivação da equipe 

mesmo”.  

 E14: “A participação ativa do integrante está diretamente ligada a 

comunicação, não por ser apenas um mero executante, mas, um participante 

de fato do projeto, um colaborador. Quando ele se sente mais participante ele 

se sente mais motivado, então quando a gente troca ideia, aceita sugestão, ... 

motiva bastante”.  

 E7: “A influência na motivação é o fato de ter o retorno do cliente. 

Porque a casos que a gente não tem esse retorno e a gente faz sem 

motivação, porque a gente não sabe a finalidade, no que ele vai influenciar 

para o usuário, para o cliente, quando a gente tem essa comunicação, esse 

retorno dele, isso estimula a gente a ter novas ideias, implementar de maneiras 

inovadoras algumas coisas para atender a demanda do usuário, do cliente”.  

 E18: “Acho que a maioria dos nerds são movidos a desafios, então 

quanto mais complexo, diferente, fora da realidade da pessoa, mais estimulado 

ele vai se sentir. Se houver uma comunicação mais efetiva, a pessoa fica mais 

motivado a desenvolver o projeto”.  

Observando os depoimentos a seguir, conclui-se que a comunicação 

pode influenciar a pessoa positivamente ou de forma negativa. De maneira 

eficaz é motivadora, ao contrário, desmotiva.  

 E2: “... comunicação com certeza meche com a sua motivação em 

realizar um projeto, pode influenciar de maneira positiva ou negativa, se você tá 
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se comunicando e só levando grito, esporro, lógico que sua motivação cai e 

você começa achar o que tá errado, ou você pode ficar mais motivado, no 

ponto de “ah tô levando esporro então vou começar a fazer mais coisas, vou 

virar o jogo, vou mostrar que posso fazer melhor”, ou você tá recebendo elogio 

e você simplesmente pode diminuir seu ritmo, “ah já tô bem não preciso correr 

tanto”, ou isso pode fazer com que você, a equipe tem que ter muito cuidado na 

forma que se comunica com as pessoas, tem que conseguir saber se do jeito 

que você tá falando você vai conseguir fazer com que ele fique mais motivado 

ou sua motivação diminua, mas, com certeza mexe com a motivação da 

pessoa”.  

 E4: “Se bem conduzida a comunicação pode levantar a equipe, as 

pessoas, e motivar o pessoal a atingir os objetivos”.  

 E5: “A partir do momento que você não consegue se expressar ou 

enfim ser ouvido, se sente isolado, sua motivação cai. Pelo menos comigo isso 

acontece, quando eu falo e ninguém me escuta ou quando ninguém me fala 

nada, isso afeta minha motivação”.  

Sobre o meio de comunicação que mais motiva os membros da equipe, 

em primeiro lugar é a comunicação verbal com 62,50%; o entrevistado E3 

afirma que “reuniões motivam mais”; seguido da comunicação visual com 

33,33%; e a comunicação escrita com 4,17%, conforme o Gráfico 25.  

Gráfico 25 - Meios de comunicação que mais motivam a equipe aplicados 

nos projetos 

 

      Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Contudo, em relação a alguma ferramenta de comunicação que 

influenciasse motivacionalmente a equipe, 50,00% dos entrevistados não 

souberam afirmar ou identificar se alguma ferramenta de comunicação motiva 

durante o projeto; 30,00% não acreditam que alguma ferramenta de 
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comunicação motive a equipe; porém, 20,00% dos entrevistados acreditam que 

algumas ferramentas de comunicação motivem os membros de equipe durante 

o desenvolvimento do projeto, ver Gráfico 26.  

Gráfico 26 - Ferramentas de comunicação motivam a equipe 

 

      Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Gráfico 27 - As ferramentas de comunicação mais motivantes 

 

      Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Portanto, os 20,00% dos entrevistados que acreditam que as 

ferramentas de comunicação motivam (no Gráfico 26), 33,33% citaram as 

mensagens instantâneas, e também as conversas e/ou reuniões, quadro visual, 

gerenciador de tarefas online e videoconferência todas com 16,67% cada, 

conforme Gráfico 27. 

 E1: “Eu acho que as ferramentas de mensagens instantâneas ajudam 

na motivação porque quando você precisa de alguma coisa tanto por parte da 

equipe, quanto dos líderes você consegue uma resposta rápida, literalmente 

instantânea e isso ajuda na motivação porque você não fica esperando para ter 

aquela resposta e ferramentas como email ajudam também na motivação 

porque elas conseguem organizar as demandas e conseguem ajudar no 

acompanhamento das atividades”.  
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 E15: “... eu acredito que a comunicação verbal é mais motivadora por 

eliminar barreiras, então a partir do momento que eu reconheço que a 

motivação verbal é importante é motivacional”.  

Outros elementos que influenciam diretamente na motivação em relação 

à comunicação são: um ambiente de trabalho agradável e uma boa 

comunicação de quem lidera a equipe. Em relação a boa comunicação de 

quem lidera a equipe reflete muito o que foi abordado na literatura na seção 

2.2, porém, não necessariamente na figura de uma gerente de projetos, já que 

muitas agências não possuem esse cargo, mais quem está à frente da equipe 

liderando, seja um líder técnico, uma coordenador de tecnologia, um scrum 

master, enfim, são espelhos para a equipe se não tiverem motivados e não 

souberem passar essa motivação também pra sua equipe, acaba insuficiente a 

motivação no grupo do projeto como um todo. 

 E9: “Mas a motivação para o desenvolvimento depende mais do seu 

bem-estar com a empresa do que com o "não quero fazer esse projeto", você 

pode juntar o fato de você estar bem com a empresa está tudo certo e você 

está desmotivado para fazer o projeto... qualquer um pode estar desmotivado, 

querendo fazer o projeto só por entregar e outro estar supermotivado e pode 

levar a motivação para outra pessoa a também desenvolver um projeto legal”.  

 E19: “Se o gerente não for muito comunicativo, não souber expressar 

as necessidades, não tiver um bom jeito, não leva a leva a equipe para a 

frente. Tem que saber se comunicar muito bem, saber falar, liderar a equipe. 

Se não souber se comunicar, for desanimado, colaborador nenhum vai se 

animar também, nem se espelhar nele, a equipe desmotiva”.  

4.2.6. BOAS PRÁTICAS APLICADAS NAS AGÊNCIAS D IGITAIS 

Uma das questões feitas a cada um dos entrevistados foi: Quais eram as 

boas práticas de comunicação que eles adotavam nos projetos? A Tabela 14, 

mostra o perfil das boas práticas por agência digital. 

Tabela 14 - Boas práticas aplicadas nas agências digitais 

Agência Digital Boas Práticas Aplicadas 

AD1 - Criar uma rotina para organizar a comunicação padronizando horários 
para as mensagens instantâneas, sempre no horário de trabalho.  

- Procurar ser objetivo nos emails.  
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- Fazer reuniões para discutir ideias.  
- Usar princípios de metodologias ágeis, sem se preocupar com 

documentações e focam nas conversas e reuniões, fazem checklist de 
atividades que são divididas por áreas de desenvolvimento.  

AD2 - Trabalhar usando o Scrum. 
- Fazer reuniões de planejamento onde definem o escopo e separam as 

atividades por sprints.  
- Fazer reuniões periódicas para acompanhamento do projeto e 

eliminar os ruídos. 

AD3 - Adotar em comum em todos os projetos, pois eles têm perfis 
diferentes é o registro de tudo por email. 

AD4 - Usar o quadro visual. 
- Usar o Trello como gerenciador de tarefas internas. 
- Usar outra ferramenta com o cliente, o Help Scout. 

AD5 - Fazer a documentação formal. 
- Realizar reuniões de escopo (no início do projeto) e acompanhamento 

(durante o projeto). 
- Solicitar as aprovações do cliente. 

- Estimular as conversas diárias entre a equipe, dependendo do projeto 
usamos a comunicação visual.  

- O entrevistado E9 define: “As boas práticas depende muito de cada 
projeto”. 

AD6 - Inicialmente fazer a reunião de escopo. 
- Estimar o projeto para fazer o cronograma.  

- Usar o gerenciador de tarefas online, o Publi para checar as 
atividades.  

- Trocar emails durante o projeto. 
- Fazer reuniões diárias para acompanhamento. 

- O entrevistado E17 afirma “reuniões diárias para falar sobre o projeto 
com toda a equipe, são muito importantes e útil”. 

- Fazer reuniões periódicas como todas as áreas sempre que 
necessário e mensagens instantâneas para coisas pontuais. 

- Antes da entrega fazer a qualidade do projeto e em seguida entregar 
para o cliente. 

AD7 - O briefing é passado do atendimento para o designer que através de 
conversas informais, não reuniões formais, discute com o front-end e 
ele discute com o back-end, que são os quatro estágios que o projeto 

transita. 

AD8 - Fazer o briefing e o documento de escopo do projeto que são 
fundamentais.  

- Fazer a reunião inicial do projeto, depois o acompanhamento diário.  
- O entrevistados E18 diz: “Sempre procuramos dar feedback positivo e 

negativo, para ele saber se está no caminho certo se tem que 
melhorar”. 

AD9 - Fazer reuniões de escopo, usam bastante a comunicação verbal 
durante o projeto, e registro de todos os passos por email para ter um 

histórico do projeto.  
- Toda a reunião feita é obrigatório fazer um relatório após para 

registro. 

AD10 - Fazer a reunião inicial do projeto, de escopo, divisão das tarefas.  
- Trocar emails e conversas no desenvolvimento do projeto.  

- A conclusão do projeto é formalizado via email. 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 
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Dessas boas práticas de comunicação aplicadas nas agências digitais 

mencionadas acima foram identificadas como mais motivadoras para a equipe 

durante a execução dos projetos as boas práticas seguintes na Tabela 15: 

Tabela 15 - Boas práticas mais motivantes aplicadas nas agências digitais 

Boas práticas aplicadas mais motivantes nas agências digitais 

Briefing ou documento de escopo bem definido; 

Bom relacionamento e boa comunicação da equipe; 

Comunicação verbal e visual; 

Reuniões face a face, principalmente as diárias; 

Contribuição no projeto com alguma sugestão; 

Feedback do cliente e também dos líderes e/ou gestores; 

Boas condições de trabalho; 

Uso de um gerenciador de tarefas ou atividades; 

Compartilhamento das informações do projeto durante todo o seu 

desenvolvimento e para todos os envolvidos. 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados da pesquisa de campo. 

Alguns depoimentos detalham e justificam essa motivação de algumas 

boas práticas, a seguir: 

 E1: “A comunicação é uma boa prática que mexe muito com a 

motivação, mas, também o fator de conseguir ter uma proximidade com a 

equipe e liderados e não trabalhar sob pressão... tirar uma tarde para trocar 

ideias... acaba lhe deixando um pouco mais à vontade e motivado para seguir 

com o projeto”.  

 E2: “Você ver uma equipe que está dedicada, que estar querendo o 

sucesso da agência e você vendo o passo a passo do sucesso da agência e 

você ver que é parte daquele passo...”.  

 E4: “... dar todas as condições que eles precisam para realizarem as 

tarefas deles, acho que isso sim passa uma segurança que motiva eles a 

estarem aqui no dia-a-dia trabalhando. As boas condições seriam: não ter 

impedimentos de infraestrutura, de conforto, de barulho no ambiente, enfim, 

essas questões que estão muito ao redor de todos e muitas vezes acabam 

atrapalhando”.  
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 E5: “... informações mais técnicas deveriam ser sempre 

compartilhadas, esse compartilhamento traz uma motivação porque se dar a 

ideia do andamento do projeto e a noção que o projeto está andando, está 

correndo, a satisfação do cliente, a evolução do projeto é altamente motivador, 

a equipe ver o resultado”.  

 E9: “De um tempo para cá a gente vem tentando usar tecnologias 

novas, que não usamos tanto, então a gente se motiva a estudar para 

desenvolver o projeto com a tecnologia nova, gera desafios para equipe em 

mostrar paras as pessoas que tem outras possibilidades de fazer aquela 

determinada situação”.  

 E13: “Acredito que seja todo ambiente que se forma após reuniões, 

essa troca de ideias que a gente tem durante o projeto, dessa forma a gente se 

ajuda bastante, não tem como se sentir acuado um com o outro colega de 

trabalho, isso é o que mais motiva, mesmo que dê algo de errado a gente se 

ajuda. A comunicação entre a equipe motiva muito”.  

 E14: “As reuniões seja ela qual for, em qualquer etapa do projeto que 

integre todos os envolvidos é extremamente importante, mesmo que a pessoa 

não tenha nada a colaborar verbalmente, mas, ela se sente integrante no 

projeto, se sente participativa, é bem importante e motivante”.  

 E17: “Reuniões diárias ela auxilia muito e faz com que o 

desenvolvedor fique muito mais seguro com o desenvolvimento do projeto, 

onde você fala o que está fazendo e escuta o que todo mundo está fazendo, 

tem uma noção se você está no caminho certo ou não”.  

 E20: “Reuniões, porque alí é mais fácil da equipe verbalizar o que está 

acontecendo, que apesar do email ser uma coisa prática, não é mesma coisa 

de você externar, eu acredito que isso motive mais do que a comunicação 

eletrônica”.  

4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pessoas relacionam a comunicação de forma eficaz para um projeto 

alcançar um bom êxito, pois não havendo a comunicação entre os gestores, a 

equipe e também com o cliente, o resultado final não vai ser satisfatório, tanto 

expressa de forma verbal por conversas ou reuniões, quanto a documentação 
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do projeto, que é essencial essas duas ferramentas de comunicação para tirar 

as dúvidas, principalmente em agência digitais que é composta por diversos 

setores que são envolvidos no projeto como atendimento ao cliente, gerente de 

projetos ou coordenadores e a equipe técnica. Falhas e retrabalhos devido a 

uma má comunicação seja na definição do escopo, nas reuniões com a equipe 

ou nas conversas com o cliente, podem e devem ser evitadas com o uso da 

comunicação eficiente objetivando o sucesso do projeto. 

Podemos observar características comuns entre as agências digitais 

como reuniões iniciais de projetos, briefing ou documento de escopo e troca de 

emails, e também um número maior de comunicação informal nos projetos de 

acordo confirmando os dados do Gráfico 11, no qual a comunicação informal é 

predominante nos projetos das agências digitais. Percebe-se então, que nas 

agências digitais não há nenhuma preocupação em elaborar um plano de 

comunicação para a execução dos projetos, sua importância foi enfatizada 

pelos autores Mulcahy (2013), PMI (2013b), Heldman (2011), Fan (2010) e 

Leitão (2010). Se houvesse um plano, no qual fosse organizado e planejado o 

compartilhamento das informações, causaria menos retrabalho, perca no 

orçamento e desmotivação da equipe que é reflexo de falhas de comunicação. 

Portanto, cabe às agências digitais proporcionarem um bom ambiente de 

trabalho, tanto na estrutura física, quanto no material de trabalho, recursos 

atualizados, e até um ambiente legal para descanso. 

O email é considerado pela literatura uma ferramenta de comunicação 

informal, porém, através da pesquisa de campo, percebeu-se que em algumas 

agências digitais é considerado uma ferramenta de comunicação formal e às 

vezes, a principal ferramenta de registro de informações do projeto. Devido à 

experiência profissional da pesquisadora, não é muito eficaz tornar o email 

como ferramenta formal e de documentação do projeto, pois, não fica 

organizada as informações, muitas vezes tem dezenas de respostas no mesmo 

email, então procurar uma informação antiga já não fica tão eficiente e nem 

rápido a consulta, se houver gestores e membros da equipe de 

desenvolvimento no mesmo email pode ter inibição de tirar algumas dúvidas, 

entre outros contratempos. 
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5 RESULTADOS 

Esse capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo e uma 

relação com a literatura, também uma proposta de boas práticas como 

contribuição da pesquisa, inclui as seguintes seções: 

 5.1. Apresentação dos Resultados: Apresenta os resultados 

conforme a pesquisa de campo e a literatura. 

 5.2. Proposta de Boas Práticas para Aplicação em Projetos de 

Agências Digitais: Informa a criação de uma proposta de boas práticas com a 

finalidade de serem aplicadas em projetos de agências digitais, com o objetivo 

de trabalhar melhor a comunicação nos projetos e entre a equipe. 

 5.3. Considerações Finais: Reúne as considerações da autora sobre 

os resultados da pesquisa. 

5.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A experiência com a pesquisa de campo foi muito significativa como 

pesquisadora e também como profissional da área de TIC. É interessante 

observar pontos de vistas distintos para pessoas que trabalham no mesmo 

projeto e agência digital, principalmente quando uma pessoa tem visão 

gerencial (mais global do projeto) e outra só a técnica (apenas de uma parte do 

projeto), há uma lacuna na prática de comunicação dos dois perfis, até porque 

como visto na literatura que gerentes de projetos ou outra função gerencial 

como líderes de equipe, coordenadores de tecnologia visto que nas agências 

digitais essas funções acabam assumindo uma parte das atividades de um 

gerente de projeto, eles precisam ter e desenvolvem a habilidade de 

comunicação e liderança por assumirem responsabilidades maiores e 

trabalharem com equipes sendo responsáveis por conduzir essa comunicação 

durante todo o projeto, servindo também de exemplo para a equipe caso façam 

um bom uso da comunicação. Essa divergência de visões foi observada por 

Damante (2005) que afirma que isso ocorre com pessoas de cargos, 

experiências e expectativas diferentes. Não foi a intenção da pesquisa detalhar 

essas diferentes visões. 
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5.1.1.   RESULTADOS RELACIONADOS AOS MEMBROS DE EQUIPE 

Analisando os dados da pesquisa de campo, pode-se identificar 

características nas equipes das agências digitais entrevistadas, com base no 

Quadro 6 de Barkley e Saylor (2001), onde apenas 1 agência digital se encaixa 

na equipe auto gerenciável; nenhuma com características de equipe 

participativa e equipe com empoderamento; e as demais fazem parte da equipe 

diretiva, na qual cabe ao gerente de projetos, ou quem lidera a equipe garantir 

que as tarefas do projeto sejam executadas. E a maioria das agências digitais 

(60%) possuem uma equipe pequena no desenvolvimento do projeto, de até 5 

pessoas.  

Os profissionais se enquadram nas necessidades primárias de conquista 

e socialização, referentes ao Quadro 11 sobre a Teoria das Necessidades de 

David McClelland, portanto devem ser gerenciadas de formas distintas para um 

melhor resultado relacionados a sua motivação.  

5.1.2. RESULTADOS RELACIONADOS A COMUNICAÇÃO NOS 

PROJETOS 

O fato da comunicação ser um elemento primordial no desenvolvimento 

dos projetos teve uma concordância total, porém, um entrevistado ressaltou 

que não é o único elemento fundamental, o mesmo ocorre quando a 

enquadramos como fator de sucesso de um projeto, é sim desde que seja 

eficaz, porém, não o único. E para essa importância, a comunicação precisa 

ser eficaz como enfatizaram Dinsmore, Cavalieri e Lukocevicius (2010), o PMI 

(2013b) e Sewchurran e Barron (2008). Uma comunicação ineficiente e 

improdutiva proporciona muitas falhas ou ruídos, e consequentemente 

retrabalhos no projeto ou entregas de projetos insatisfatórias para o cliente. 

Existe uma preocupação na equipe técnica do projeto para que a comunicação 

seja eficaz, principalmente por parte das pessoas que lideram o projeto e a 

agência.  

O papel executado pela comunicação informal dentro de uma empresa 

não pode ser desconsiderado e o gerente de projetos deve saber aproveitar 

essa comunicação informal e complementá-la à comunicação formal, enfatiza 
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Leitão (2010). O que reflete bem o resultado das pesquisas com 70% da 

comunicação usadas nas agências digitais é a informal. 

Andrade (2009) afirmou que a comunicação era pouco utilizada em 

gerenciamento de projetos. Esse cenário evoluiu, e de acordo com a pesquisa 

de campo a comunicação está sendo bastante usada na gestão dos projetos, 

porém, nem sempre há um bom gerenciamento da comunicação, para que ela 

funcione de forma eficaz usando as práticas, meios e ferramentas mais 

adequados. 

5.1.3. RESULTADOS RELACIONADOS A FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO 

O ranking das ferramentas de comunicação usadas nas agências digitais 

ficou nesta ordem: reuniões face a face, email, mensagens instantâneas, 

documentação formal, outras ferramentas, videoconferência e quadro visual. O 

que confirma, apesar de não ficarem na mesma ordem, o estudo de 

Benchmarking em Gerenciamento de Projetos sobre as ferramentas de 

comunicação mais usadas por equipes de projetos, realizados pelo PMI 

(2013a, 2014) onde o email fica em primeiro lugar seguido de conversas 

presenciais, telefone, mensagens instantâneas, videoconferência e redes 

sociais. 

O email apesar de ser considerado um meio informal de comunicação 

por Dinsmore, Cavalieri e Lukocevicius (2010), PMI (2013a, 2013b, 2014) e 

Mulcahy (2013), para alguns entrevistados é usado como meio formal nos 

projetos de sua agência e em algumas como a principal ferramenta, e também 

como histórico e registro dos dados do projeto. 

O uso das reuniões foi mencionado em 80% das boas práticas das 

agências entrevistadas, quando não são realizadas diariamente, são 

periodicamente, com a finalidade do acompanhamento do projeto, algumas 

classificam as reuniões diárias como conversas diárias, mais informal. As 

conversas na equipe, identificadas por Andrade (2009) como um dos fatores 

fundamentais do gerenciamento do projeto assim como as reuniões por Papke-

Shields, Beise e Quan (2010).  
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A documentação do projeto é pouco utilizada nas agências digitais, com 

apenas 12.75% em forma de documento de briefing que são informações 

básicas elaboração para executar um determinado trabalho de acordo com o 

dicionário Michaelis (2009), o documento de escopo explicado na seção 2.3 é o 

mais usado dos documentos com 47.06% de acordo com o Gráfico 20, os 

autores Mendes, Valle e Fabra (2009) e Pretorius e Zaaiman (2013) 

mencionaram a importância desse documento e por fim, o documento de 

requisitos. Algumas só usam quando o projeto é de maior porte, outras usam 

em todos os projetos. 

5.1.4.   RESULTADOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DAS 

AGÊNCIAS D IGITAIS 

Nas dez agências digitais pesquisadas, como o perfil dos projetos são 

diferentes elas não seguem o mesmo fluxo do uso da comunicação. Para 

Leitão (2010) quando as pessoas atuam em equipe, é inevitável a divergência 

de opiniões e se não houver um entendimento e um senso comum, ocorre 

atrasos nos resultados. Os entrevistados avaliaram com boa ou positiva a 

comunicação entre os membros da equipe, e que sempre pode melhorar, e que 

há casos dela ser um fator motivante ou não. Em sua maioria, as agências 

digitais têm equipes pequenas no desenvolvimento do projeto, com até 5 

profissionais envolvidos. 

O uso de metodologias está presente em 65% dos projetos das agências 

digitais e 5% às vezes as usam em seus projetos, e 25% não utiliza nenhuma 

metodologia. Foi observado na seção 4.2.3 que alguns entrevistados não 

possuem nenhum ou pouco conhecimento em metodologias. É importante que 

o gerente de projetos ou o responsável por gerenciar o projeto esclareça qual a 

metodologia ou técnicas de gerenciamento vai ser aplicada àquele determinado 

projeto e seu funcionamento. Pois, irá facilitar a comunicação com todos os 

envolvidos e influenciar na motivação devido a equipe trabalhar ciente de como 

o projeto vai prosseguir.  

Das agências que adotam metodologias de gerenciamento de projetos, 

todas usam o Scrum isolado ou acompanho de práticas do PMBOK e do 

Kanban que é outro framework ágil. As práticas da metodologia ágil e também 
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da tradicional são normalmente adaptadas aos projetos e principalmente à 

cultura da agência conforme foi observado por Leitão (2010), Mulcahy (2013) e 

pelo PMI (2013b), as que foram citadas pelos entrevistados foram: as reuniões 

diárias, o quadro visual, a comunicação face a face e divisão de atividades. 

Contudo, na próxima seção é apresentada uma proposta de nove boas práticas 

para que as agências digitais possam utilizar em seus projetos e com suas 

equipes baseadas no uso da comunicação e outros artefatos que motivem a 

comunicação com a finalidade da comunicação ser eficaz e fundamental no 

projeto e que proporcione uma motivação na equipe. A tendência é usar 

algumas práticas dos métodos ágeis para um retorno mais rápido das 

atividades, pela dinâmica dos serviços digitais oferecidos pelas agências, as 

mudanças que muitas vezes o cliente solicita no decorrer do projeto e a 

necessidade do uso constante da comunicação nos projetos de agências 

digitais. 

5.1.5.  RESULTADOS RELACIONADOS A MOTIVAÇÃO ENTRE A 

EQUIPE E OS PROJETOS 

Em sua maioria, os entrevistados concordam que a comunicação exerce 

uma influência na motivação da equipe, sendo que 80% concordam totalmente 

e 15% concordam parcialmente. Essa influência foi abordada por Galvão 

(2006), podendo ela ser positiva ou não, o que também foi constatado nos 

depoimentos da pesquisa de campo. O que acaba estimulando o feedback, 

abordado tanto na pesquisa de campo quanto por Montagner (2012), 

Dwivedula e Bredillet (2010) e o estudo de Benchmarking sobre Comunicação 

e Motivação em Projetos realizado pro Snoep (2013). A comunicação faz com 

traz uma proximidade com o projeto e com os membros da equipe que fica 

mais unida, integrada, gera desafios, proporcionando uma motivação para 

desenvolvê-lo. Assim como deixa a equipe a vontade e com liberdade para 

opinar e sugerir no escopo, a fazer críticas construtivas durante a execução do 

projeto. O que confirma a teoria das necessidades de David McClelland em 

relação às necessidades primárias da motivação: a conquista e a socialização, 

abordadas por Mulcahy (2013) e descritas no Quadro 11. 
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Os meios de comunicação mais motivantes nos projetos das agências 

digitais são a comunicação verbal, apontada por Rego e Silva (2013) e a 

comunicação visual, o que também foi defendido na literatura por Araujo 

(2012), Gray e Larson (2011). Porém, em relação a ferramentas que motivam, 

a maioria dos entrevistados não souberam responder, a impressão passada foi 

que eles associaram a nomes específicos de ferramentas e não às que foram 

citadas em questões anteriores, os que responderam citaram as reuniões, 

mensagens instantâneas, videoconferência e email. 

O fator motivacional na sua dimensão de um agradável ambiente de 

trabalho mencionado por Sharp et al (2009) foi citado pelos entrevistados. 

Muitos atribuíram também a responsabilidade de passar a motivação para a 

equipe ao gerente de projetos ou alguém no cargo de liderança, pois se o 

mesmo não estiver motivado e não souber usar a comunicação a seu favor e 

como meio de motivar a equipe, a probabilidade dos membros de equipe se 

motivarem diminuem, como enfatizou Mendes, Valle e Fabra (2009).  

5.1.6. RESULTADOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS 

APLICADAS NAS AGÊNCIAS D IGITAIS 

Os resultados da pesquisa de campo sobre as boas práticas de 

comunicação aplicadas atualmente nos projetos de cada agência digital, foram 

encontradas diversas práticas listadas na Tabela 14. Apenas 20% das 

agências digitais pesquisadas explanaram uma preocupação com a qualidade 

do projeto em suas práticas. 

Os profissionais entrevistados destacam como práticas motivadoras e 

valorizam muito uma boa comunicação entre as pessoas, incluindo feedbacks 

que ajudam em sua avaliação como profissional e o compartilhamento de 

informações do projeto para toda a equipe, o que foi constatado por Snoep 

(2013) e pela pirâmide de Maslow citada por Mulcahy (2013) onde aponta 

como a principal motivação do indivíduo no trabalho é contribuir e expressar 

suas habilidades, além de boas condições de trabalho. 
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5.2. PROPOSTA DE BOAS PRÁTICAS PARA APLICAÇÃO 

EM PROJETOS DE AGÊNCIAS DIGITAIS 

A pesquisa do RPM abordou maneiras criativas de pensar sobre gestão 

de projetos e suas práticas, enfatizando os processos de comunicação como 

são essenciais (MCKAY; MARSHALL; GRAINGER, 2014). Para Kettunen 

(2009) a combinação do gerenciamento de projetos com práticas de 

colaboração coletiva inclusive com o cliente proporcionando os projetos mais 

eficazes. O modelo de Sauer e Reich (2008), na Figura 7, também mostrou 

essa nova perspectiva, então, porque também não ampliar o horizonte para o 

ambiente de agências digitais, combinando práticas e técnicas de 

gerenciamento de projetos tradicional e ágil com foco na comunicação ou que a 

estimule no desenvolvimento projetos. 

5.2.1.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA AUTORA 

Está descrito a seguir um relato pessoal da autora deste trabalho sobre 

a sua experiência profissional em projetos de agências digitais: 

“No primeiro semestre de 2006 iniciei meu primeiro estágio como 

desenvolvedora front-end, na época chamado de finalizadora web, onde fazia 

ajustes em websites já ativos, montava newsletters e também programava 

websites novos, foi meu primeiro contato com projetos de TI em uma agência 

digital de médio porte de destaque no mercado de Recife-PE. Então comecei a 

entender as fases de um projeto e a equipe envolvida para o desenvolvimento 

do mesmo. Durante o período de um ano em 2007 e 2008, na empresa júnior 

da faculdade tive a oportunidade de gerenciar os projetos pela primeira vez, e 

também desenvolvê-los, foi aí que comecei a perceber os ruídos de 

comunicação em relação aos clientes, pois me comunicava diretamente com 

eles e mesmo assim a dificuldade deles expressam que o queriam era 

consideravél, com a equipe não tinha problemas, pois era eu e mais um, nos 

entendíamos bem.  

Entre 2008 e 2010 fui trabalhar como desenvolvedora front-end na 

agência digital de Recife de maior destaque na época, a que tinha os melhores 

projetos e clientes, foi uma experiência ímpar para meu crescimento 
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profissional, lá tinha 5 sócios que exerciam a função de Atendimento ao 

Cliente, e tinha uma equipe estruturada para o desenvolvimento de projetos, 

formada por designers, front-ends e back-ends. Percebi a essência de todas as 

dificuldades nos projetos vinha da comunicação, seja o Atendimento que não 

solicitava todos os dados ao cliente, e consequentemente não passava de 

forma clara o projeto para a equipe de desenvolvimento, a equipe que não 

entendia bem o projeto e não tirava dúvidas entre si uma bagunça. Aos poucos 

fomos tentando organizar melhor os processos, usando um gerenciador de 

tarefas online, o que melhorou um pouco, mas, as falhas de antigamente 

continuavam, e as tarefas no gerenciador continuavam sem o entendimento 

completo e material necessário, o que afetava diretamente o cronograma, pois 

sem atrasava e tinha retrabalho e também o orçamento, pois cada atrasado de 

um projeto provoca atraso em outro, além de desmotivar a equipe com tanto 

retrabalho e desgastes de comunicação.  

No começo de 2010 fui convidada para ser líder de equipe, o que foi um 

desafio, mas, aceitei o desafio e comecei a trabalhar a comunicação em mim 

mesma primeiramente, o que deu certo, pois assim, consegui melhorar a 

comunicação entre a equipe na qual eu liderava (a de desenvolvedores front-

ends) e veio aí outro desafio, motivá-los, pois estavam numa fase 

desmotivados com a postura da agência digital e com os projetos, então em 

conjunto através de reuniões de equipe criamos soluções que foram motivando 

todos e serviram de exemplo para as demais equipes. Melhoramos nesse 

aspecto, mas, a comunicação geral do projeto era muito falha, não tinha 

alguém para gerenciar os projetos, o que dificultava bastante, e os sócios não 

entravam em consenso nas decisões, eram cinco opiniões diferentes, e cada 

um queria prioridade para o seu cliente, esquecendo que a agência digital deve 

pensar em todos os clientes. No final do mesmo ano, fiz um estudo de caso na 

agência digital devido ao fim da pós-graduação, onde abordei a importância de 

gerenciar os projetos e os benefícios da comunicação bem trabalhada durante 

os projetos, o que me rendeu um novo convite e desafio, ser a nova gerente de 

projetos da agência, pois a poucos meses tinham contratado o primeiro gerente 

de projetos, mas, a experiência com ele foi muito negativa, principalmente na 

comunicação e motivação da equipe. Fiquei nesse cargo durante 1 ano e meio, 
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durante esse período tive a oportunidade de trabalhar com práticas das 

metodologias tradicional (PMBOK) e ágil (Scrum), fazer reuniões periódicas de 

projetos e treinamentos frequentes entre a equipe, o que motivava muito as 

pessoas, uma ferramenta que mais motivava e a comunicação funcionava 

muito bem era o quadro visual, onde tinha todos os projetos da agência digital 

e o fluxo de desenvolvimento e os responsáveis por cada etapa, assim a 

equipe e os sócios podiam ver a quantidade de projetos em andamento e 

negociar melhor os prazos dos projetos novos que chegavam, para que não 

colocassem um prazo que não fosse cumprido, e também gerenciar projetos de 

médio e grande porte nacionais e internacionais.  

Em 2012 fui uma agência digital multinacional, onde tinha uma filial em 

Recife e outra em São Paulo, o que tinha que ter uma comunicação bem 

alinhada pois eram dois gerentes gerenciando o projeto, um de Recife que 

ficava responsável pela equipe de desenvolvimento e outro em São Paulo 

responsável pela comunicação com cliente, custos e cronograma, gerenciava o 

cliente principal da agência digital, o que culturalmente tudo que o cliente pedia 

tinha que ser feito no mesmo momento, o que era complicado de negociar 

prazos e com isso horas-extras eram diárias na equipe, com alguns meses 

conseguimos organizar um pouco os processos e a comunicação dos projetos, 

com o uso das metodologias ágeis Scrum e Kanban e ferramenta de 

gerenciamento de tarefas online, gerenciava projetos de uma das maiores 

empresas de telefonia móvel do Brasil e um empresa nacional e tradicional de 

bebidas artificiais infantil.  

Em 2013 fui gerenciar projetos em uma startup, onde não seguia 

nenhum tipo de processo de organização nem metodologia de gerenciamento 

de projetos, e uma equipe pequena de apenas 4 estagiários, o que foi muito 

importante trabalhar com eles a comunicação visual através de quadros e a 

comunicação verbal, com as reuniões diárias, pois como eles eram 

inexperientes muitas vezes não tinham segurança que uma determinada tarefa 

ia dar certo nem na sua funcionalidade nem no prazo, então foi adotado 

apenas práticas ágeis com essa equipe, o que funcionou muito bem nos 

projetos, que eram voltados para dispositivos móveis.  
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Em 2014 e 2015, fui convidada a implantar no núcleo de tecnologia 

digital uma gestão de projetos, em uma agência de publicidade no mercado há 

39 anos, em um período que a equipe técnica foi toda renovada, ou seja, como 

não tinha nenhum gerenciamento de projetos antes, não havia preocupação 

em documentar os projetos, em organizá-los, padronizá-los e etc. Os 

profissionais que saíram levaram todo o histórico dos projetos, então 

precisamos resgatar esse histórico ou parte dele com a antiga equipe e outros 

profissionais que poderiam ajudar de alguma forma. Uma grande dificuldade 

encontrada era a comunicação com o cliente, na qual o Atendimento era 

responsável, não se negociava com o cliente, apenas faziam propostas (que 

muitas vezes por não ver a possibilidade técnica do que foi proposto gerava 

muito problema para o desenvolvimento do projeto) e não passavam prazos 

conforme a realidade do esforço do projeto. No gerenciamento dos projetos 

usei práticas ágeis (reuniões diárias, quadros) e tradicionais (documentação do 

projeto), mas, eu um determinado momento tive que pausar as reuniões diárias 

fazendo o acompanhamento apenas com conversas individuais diárias, o que 

fez a equipe me falar que estava sentindo falta e achava muito importante 

aquela reunião diária, foi gratificante ver a motivação deles em relação àquela 

ferramenta de comunicação para o projeto, e assim que foi viável retornei com 

as reuniões diárias.” 

5.2.2.APRESENTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

As boas práticas apresentadas a seguir foram organizadas com base no 

estudo da literatura, na pesquisa de campo, e na experiência profissional da 

autora. Visam proporcionar um melhor fluxo, estímulo e gerenciamento da 

comunicação em um projeto, objetivando minimizar ruídos e proporcionar uma 

melhor motivação da equipe durante o desenvolvimento do projeto.  

Elas indicam quais ferramentas de comunicação são mais adequadas 

para utilização em cada boa prática, os steakholders envolvidos, a fase do 

projeto e a situação que deve ser aplicada, além do seu objetivo, estão 

associadas também aos fatores comunicacionais que influem na motivação e 

nas finalidades da comunicação. E condizem os fatores motivadores 

relacionados à tarefa ou projeto de Félix (2011). 
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As boas práticas sugeridas servem de auxílio para as agências digitais 

aplicarem em seus projetos, independente do perfil dos serviços ou produtos 

digitais que elas ofereçam, cujas estão organizadas nas Tabelas 16 a 24. 
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1. Documentar ideias 

A boa prática 1, chama-se “Documentar ideias”, a situação na qual deve ser aplicada, seu objetivo, as ferramentas de 

comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders envolvidos e a partir de quais 

fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 16. Essa boa prática está associada a fatores comunicacionais que 

têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC8, FC9, FC10. E as finalidades da comunicação usadas na 

boa prática são: controle, motivação, expressão emocional e informação, conforme o Quadro 4. 

Tabela 16 - Boa Prática 1: Documentar ideias 

1 - DOCUMENTAR IDEIAS 

SITUAÇÃO Cliente chega com um problema, produto ou serviço para ser desenvolvido pela agência digital. 

OBJETIVO Extrair o máximo das ideias do cliente e documentar todas em um briefing. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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2. Revisar as ideias, dirimir dúvidas e solicitar dados 

A boa prática 2, chama-se “Revisar as ideias, dirimir dúvidas e solicitar dados”, a situação na qual deve ser aplicada, 

seu objetivo, as ferramentas de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders 

envolvidos e a partir de quais fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 17. Essa boa prática está associada 

a fatores comunicacionais que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC2, FC3, FC5, FC7, FC8, FC9, 

FC10. E as finalidades da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação, expressão emocional e informação, 

conforme o Quadro 4. 

Tabela 17 - Boa Prática 2: Revisar as ideias, dirimir dúvidas e solicitar dados 

2 – REVISAR AS IDEIAS, DIRIMIR DÚVIDAS E SOLICITAR DADOS 

SITUAÇÃO Uma reunião para explicar o briefing para a equipe. 

OBJETIVO 
Discussão de ideias, sugestões, mais informações, materiais e dúvidas, principalmente as dúvidas técnicas devem ser levantadas e 
retornadas ao cliente. 

FERRAMENTAS FASE DO PROJETO FONTE STAKEHOLDERS 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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3. Documentar o projeto 

A boa prática 3, chama-se “Documentar o projeto”, a situação na qual deve ser aplicada, seu objetivo, as ferramentas 

de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders envolvidos e a partir de quais 

fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 18. Essa boa prática está associada a fatores comunicacionais que 

têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC1, FC5, FC8, FC9, FC10, FC12 e FC13. E as finalidades da 

comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação e informação, conforme o Quadro 4. 

Tabela 18 - Boa Prática 3: Documentar o projeto 

3 – DOCUMENTAR O PROJETO 

SITUAÇÃO Após o retorno do cliente sobre os itens solicitados na prática anterior é necessário documentar todas as informações coletadas. 

OBJETIVO 
Fazer a documentação do projeto com todos os dados coletados, seja um documento de escopo ou de requisitos a depender do perfil 
do mesmo. 

FERRAMENTAS FASE DO PROJETO FONTE STAKEHOLDERS 
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Fonte: Elaborada pela autora. 



122 

 

 
 

4. Fazer o cronograma do projeto 

A boa prática 4, chama-se “Fazer o cronograma do projeto”, a situação na qual deve ser aplicada, seu objetivo, as 

ferramentas de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders envolvidos e a 

partir de quais fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 19. Essa boa prática está associada a fatores 

comunicacionais que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC2, FC3, FC5, FC6, FC7, FC8, FC9, 

FC10, FC12. E as finalidades da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação e informação, conforme o 

Quadro 4. 

Tabela 19 - Boa Prática 4: Fazer o cronograma do projeto 

4 – FAZER O CRONOGRAMA DO PROJETO 

SITUAÇÃO Fazer a estimativa do esforço das atividades que envolvem o projeto e dar prazo ao cliente para a entrega final. 

OBJETIVO 
Elaborar um cronograma para o projeto com base nas estimativas da equipe, com as etapas de todas as áreas envolvidas, prever um 
tempo de risco do projeto e qualidade, ajustes e aprovação do cliente antes da entrega final no cronograma. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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5. Realizar reuniões de acompanhamento do projeto 

A boa prática 5, chama-se “Realizar reuniões de acompanhamento do projeto”, a situação na qual deve ser aplicada, 

seu objetivo, as ferramentas de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders 

envolvidos e a partir de quais fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 20. Essa boa prática está associada 

a fatores comunicacionais que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, 

FC7, FC8, FC9, FC10 e FC13. E as finalidades da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação, expressão 

emocional e informação, conforme o Quadro 4. 

Tabela 20 - Boa Prática 5: Realizar reuniões de acompanhamento do projeto 

5 – REALIZAR REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

SITUAÇÃO Monitoramento da equipe e do projeto durante o seu desenvolvimento. 

OBJETIVO 
Fazer reuniões diárias ou periódicas com toda a equipe do projeto e também conversas individuais no dia-a-dia para acompanhar 
melhor o projeto. 
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  X X X  X   X   6 X 
Andrade (2009); Cruz et al (2013); Gray e 
Larson (2011); Niinimäki (2011); PMI (2013b, 
2014); Papke-Shields, Beise e Quan (2010). 

  X X 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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6. Aplicar a comunicação visual durante o projeto 

A boa prática 6, chama-se “Aplicar a comunicação visual durante o projeto”, a situação na qual deve ser aplicada, seu 

objetivo, as ferramentas de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders 

envolvidos e a partir de quais fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 21. Essa boa prática está associada 

a fatores comunicacionais que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC7, 

FC8, FC9 e FC10. E as finalidades da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação e informação, conforme o 

Quadro 4. 

Tabela 21 - Boa Prática 6: Aplicar a comunicação visual durante o projeto 

6 – APLICAR A COMUNICAÇÃO VISUAL DURANTE O PROJETO 

SITUAÇÃO Comunicar visualmente os pontos destacados relacionadas ao projeto, chamando a atenção da equipe. 

OBJETIVO 

Expor o projeto, parte dele ou algo relacionado a ele de forma visual. Usando quadros visuais, gráficos, organogramas, fluxos, entre 
outros, a depender do perfil do projeto. Com o objetivo de manter sempre a lembrança da equipe para esses destaques do projeto e 
também de motivá-las ao ver o desenvolvimento do projeto. 
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Conforto (2009); Crilly et al 
(2008); Eppler e Pfister (2014); 
Sibbet (2010). 

  X X 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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7. Trabalhar a qualidade do projeto 

A boa prática 7, chama-se “Trabalhar a qualidade do projeto”, a situação na qual deve ser aplicada, seu objetivo, as 

ferramentas de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders envolvidos e a 

partir de quais fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 22. Essa boa prática está associada a fatores 

comunicacionais que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC7, FC8, 

FC9, FC12, FC13 e FC14. E as finalidades da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação e informação, 

conforme o Quadro 4. 

Tabela 22 - Boa Prática 7: Trabalhar a qualidade do projeto 

7 – FAZER A QUALIDADE DO PROJETO 

SITUAÇÃO 
Trabalhar a qualidade do projeto em cada etapa do projeto concluído pela equipe até a etapa final, antes de entregar o projeto ao 
cliente. 

OBJETIVO Fazer testes de qualidade do projeto durante todas as fases do projeto e no final, antes de entregar em definitivo para o cliente.  
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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8. Dar feedback 

A boa prática 8, chama-se “Dar feedback”, a situação na qual deve ser aplicada, seu objetivo, as ferramentas de 

comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders envolvidos e a partir de quais 

fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 23. Essa boa prática está associada a fatores comunicacionais 

que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC1, FC2, FC3, FC5, FC7, FC8 e FC11. E as finalidades 

da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação, expressão emocional e informação, conforme o Quadro 

4. 

Tabela 23 - Boa Prática 8: Dar feedback 

8 – DAR FEEDBACK 

SITUAÇÃO Sempre que for necessário chamar a atenção para algum ponto negativo, ou para melhorar a motivação da equipe se for positivo. 

OBJETIVO 
Dar feedbacks sejam positivos ou negativos para a equipe em relação ao desenvolvimento do projeto e comportamento dos membros 
de equipe. 
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Carvalhal (2009); Molena (2009);  
Niinimäki (2011). 

X  X X 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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9. Listar e documentar as lições aprendidas do projeto 

A boa prática 9, chama-se “Listar e documentar as lições aprendidas do projeto”, a situação na qual deve ser aplicada, seu 

objetivo, as ferramentas de comunicação usadas nessa fase, a fase do projeto que deve ser aplicada, os stakeholders 

envolvidos e a partir de quais fontes surgiram essas práticas, estão explícitas na Tabela 24. Essa boa prática está associada 

a fatores comunicacionais que têm influência na motivação conforme o Quadro 12, são eles: FC1, FC2, FC3, FC5, FC6, FC7, 

FC8 e FC12. E as finalidades da comunicação usadas na boa prática são: controle, motivação, expressão emocional e 

informação, conforme o Quadro 4. 

Tabela 24 - Boa Prática 9: Listar e documentar as lições aprendidas do projeto 

9 – LISTAR E DOCUMENTAR AS LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO 

SITUAÇÃO Após conclusão e entrega do projeto, reúne toda a equipe para uma análise em grupo. 

OBJETIVO Reunir a equipe de todas as áreas envolvidas no projeto para listar e documentar as lições aprendidas no projeto entregue. 
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X X X X X  X     X  X Mulcahy (2013); PMI (2013b)   X X 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos mostram que o perfil de gerenciamento dos 

projetos de agências digitais, são similares a alguns descritos na literatura, nos 

estudos de casos. As agências digitais seguem em sua maioria os princípios da 

metodologia ágil. Um fato curioso na pesquisa de campo foi que boa parte das 

agências seguem alguma metodologia, porém, não é regra ter um profissional 

especialista que gerencie essa metodologia e os projetos, o que pode ser bem 

ou mal administrado, mas, como não foi o foco da pesquisa, não se pode saber 

o resultado dessa situação. 

O diferencial das boas práticas propostas neste trabalho em relação as 

outras listadas no Quadro 7 conforme a literatura, é que elas se enquadram no 

perfil, cultura e ritmo dos projetos de empresas com as características de 

agência digital. Existem sim boas práticas semelhantes entre as propostas na 

Seção 5.2 e as da literatura, mas, a aplicação delas em projetos de agências 

digitais requer a atenção nas situações e objetivos descritos nas Tabelas 16 a 

24, além de mostrar os stakeholders envolvidos e as ferramentas mais 

adequadas em cada prática, a fim de facilitar para o gerente de projetos ou 

algum outro líder que desejem usar as boas práticas propostas o melhor uso da 

comunicação nos projetos de forma que proporcione também uma motivação 

na equipe para o desenvolvimento do projeto mais satisfatório. 

Araujo (2012) comenta sobre o lado negativo de usar o quadro visual, é 

não ter o histórico do projeto documentado, se referindo à metodologia ágil; por 

causa desse impasse é que foi proposto as boas práticas 3 e 6 (ver Tabela 18 

e 21, respectivamente), pois primeiro você documenta o projeto, registrando as 

informações cuja uma das finalidades é manter o histórico do projeto, e 

posteriormente é aplica a comunicação visual, cuja uma das ferramentas mais 

comuns nos projetos de agências digitais e de TI em geral, é o quadro visual. A 

boa prática 7, “trabalhar a qualidade do projeto” (ver Tabela 22), tem como 

finalidade trabalhar a qualidade durante todo o projeto para manter um padrão 

de qualidade desde o início e evitar problemas maiores no final do projeto, ou 

pior, após a entrega do mesmo; comparando com os dias atuais, quando 

alguma agência vem adotar essa boa prática, só é realizada no final do 
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desenvolvimento do projeto, antes da entrega final para o cliente, o que 

geralmente provoca transtornos no final e causa atraso no cronograma. Na boa 

prática 4 (ver Tabela 19), o diferencial é fazer um cronograma que componha 

todas as etapas do projeto, colocando um tempo de risco, de aprovação do 

cliente, de ajustes, de qualidades, etc. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS 

FUTUROS 

Esse capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, inclui as 

seções a seguir: 

 6.1. Conclusão: Apresenta a perspectiva da autora em relação à 

pesquisa, aos resultados coletados na pesquisa de campo e a integração entre 

eles. 

 6.2. Limitações da Pesquisa: Mostra quais foram as limitações da 

pesquisa. 

 6.3. Trabalhos Futuros: Explica como pode dar continuidade no 

estudo através de trabalhos futuros apresentados na seção. 

6.1. CONCLUSÃO 

A comunicação torna-se indispensável no gerenciamento de projetos. 

Ela está presente em todo o fluxo do projeto, desde o início até o seu 

encerramento. A pesquisa de campo teve como objetivo explorar os projetos 

dentro do ambiente de agências digitais, no quesito da comunicação, como ela 

é aplicada e a relação com a motivação entre os membros de equipe, quais 

meios e ferramentas de comunicação são usados e como ela pode ajudar na 

motivação da equipe. Através do método qualitativo e de entrevistas 

semiestruturadas com vinte profissionais da área de TIC que exercem funções 

gerenciais, técnicas ou ambas ao mesmo tempo, distribuídos em dez agências 

digitais da região metropolitana da cidade do Recife, no estado de 

Pernambuco.  

Primeiramente foi abordado como funciona a comunicação no 

gerenciamento de projetos, nos aspectos do gerenciamento tradicional e ágil 

como o guia PMBOK e o framework Scrum, e a importância de empregar uma 

comunicação eficaz no projeto. Depois, o ponto de vista de alguns autores na 

pesquisa da literatura sobre a comunicação relacionada aos projetos de TI, sua 

influência e importância durante o desenvolvimento de um projeto e porque a 
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comunicação é apontada como um dos fatores de sucesso do projeto, o que foi 

comprovado na pesquisa de campo, onde 100% dos entrevistados 

concordaram em ser um dos fatores de sucesso, porém, se a comunicação for 

aplicada de forma eficaz, caso o contrário, ela conduzirá o projeto para o seu 

fracasso. E 95% dos profissionais concordaram que a comunicação é um 

elemento fundamental nos projetos, e os 5% restantes concordaram 

parcialmente, devido a destacar que também existem outros elementos 

fundamentais e que a comunicação só tem esse grau de importância se tiver 

eficácia. 

Também as diversas maneiras dos membros de equipe se expressarem 

durante um projeto, identificando principalmente os meios e as ferramentas de 

comunicação que são mais usadas no desenvolvimento do projeto, cujos meios 

são a comunicação verbal e a comunicação visual; inclusive consideradas 

também mais motivadoras nos projetos de agências digitais com 62,50% e 

33,33%, respectivamente; e as ferramentas são: reuniões face a face, email, 

mensagens instantâneas, documentação formal, outras (incluso telefone, 

gerenciador de tarefas online, intranet, software de gestão de manutenção), 

quadro visual e videoconferência, respectivamente. O que condiz com o estudo 

de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos realizado em 2013 e 2014 

pelo PMSURVEY.ORG do PMI em mais de 400 empresas de 9 países sobre a 

relevância da comunicação nos projetos e as ferramentas mais usadas que 

foram o email, conversas presenciais, telefone, mensagens instantâneas (chat), 

videoconferência e redes sociais. A comunicação informal é a mais utilizadas 

em agências digitais com 70% dos entrevistados, o que reflete o fato de 

42,86% adotarem a metodologia ágil e 50,00% adotarem a metodologia ágil e a 

tradicional, as práticas ágeis usam ferramentas de comunicação mais 

informais.  

Portanto, as agências digitais estão seguindo as mesmas referências 

mundiais de comunicação em gerenciamento de projetos. E se preocupando 

cada vez mais em comunicar-se eficazmente para proporcionar um melhor 

desenvolvimento do projeto, evitando ruídos, motivação na equipe, aumento na 

produtividade e consequentemente a entrega do projeto satisfatória para todos 

os stakeholders envolvidos, principalmente o cliente. Depois, o estudo 
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enfatizou a comunicação e a motivação em projetos, como e quais formas de 

se comunicar influenciam na motivação dos projetos e consequentemente da 

equipe que o desenvolve. As mensagens instantâneas, o feedback, e as 

reuniões face a face se destacaram como ferramentas de comunicação 

motivadoras. O que chamou a atenção foi o fato de alguns atribuírem a 

responsabilidade de motivar a equipe a profissional que está na função 

gerencial da equipe, sim, é uma de suas funções e deve ser também uma das 

suas habilidades, porém, não pode gerar uma dependência para a equipe se 

motivar. 

Por fim, como contribuição resultante desta pesquisa, foi proposto nove 

boas práticas conforme um dos objetivos específicos da pesquisa, para um 

melhor uso da comunicação nos projetos com seus meios e ferramentas mais 

adequados, visando estimular a comunicação com todos os envolvidos no 

projeto para que ela ocorra de forma satisfatória para o sucesso do projeto, 

provocando também motivação entre os membros da equipe. A finalidade das 

boas práticas é a aplicação em projetos de agências digitais, devido às suas 

características de projetos e diversidade dos serviços e produtos oferecidos de 

comunicação digital. 

6.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Em relação à pesquisa de literatura uma limitação foi não encontrar 

publicações específicas sobre projetos de agências digitais. As publicações 

encontradas estão relacionadas a projetos e estrutura de equipes semelhantes 

de organizações que também podem ser desenvolvidos e encontradas em 

agências digitais. 

Uma das limitações da pesquisa de campo foi não conseguir fazer a 

entrevistas com a equipe completa de um projeto por agência digital, o que 

poderia agregar mais a visão de todos os participantes do projeto. Outro 

limitador foi o fato de não conseguir pelo menos um profissional de cada função 

(gerencial e técnica) por agência digital, para poder fazer uma melhor 

comparação do comportamento das diferentes funções em relação ao uso da 

comunicação e motivação em projetos. Houve um pequeno número de pessoas 

com resistência às entrevistas e não se disponibilizaram a fazer. Porém, não 
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prejudicou, a quantidade de agências e entrevistados e também a diversidade 

dos serviços digitais oferecidos tornando seus perfis de projetos diferentes 

foram suficientes para o resultado final da pesquisa de campo. 

Outra dificuldade foi o fato de não ter acesso por agência digital a no 

mínimo 1 profissional na função gerencial e 1 na função técnica, impossibilitou 

de fazer uma análise sobre esses diferentes perfis em relação aos seus pontos 

de vista sobre a comunicação nos projetos, o que deixaria a pesquisa mais 

estruturada. O mesmo para um olhar feminino comparado ao olhar masculino 

sobre essa problemática. 

6.3. TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para pesquisas relacionadas 

a agências digitais e sobre a comunicação e motivação em seus projetos. 

Foram identificadas as propostas de trabalhos futuros deste estudo a seguir: 

 A aplicação das boas práticas em agências digitais do Recife-PE como 

estudo de caso. 

 Um estudo de caso da aplicação das boas práticas em projetos de 

agências digitais das principais cidades do Brasil em destaque no mercado de 

TIC, fazendo uma comparação por cidade ou região.  

 A relação das ferramentas de comunicação ou alguma ferramenta 

específica com a produtividade dos membros de equipe. 

 Um estudo de caso sobre a influência da comunicação no orçamento 

do projeto, destacando a forma positiva e a negativa. 

 Estudo de caso aplicando os conceitos de RPM com o foco nos 

stakeholders, identificando a melhoria na comunicação e motivação dos 

funcionários. 

 Um comparativo no gerenciamento das comunicações nos projetos das 

agências digitais com gerentes de projetos na equipe e as sem gerentes de 

projetos. 

 

https://www.google.com.br/search?q=stakeholders&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMImKXztYKuyAIVQ4SQCh0rOA7C
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A. FORMULÁRIO PARA A ENTREVISTA 
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B. DADOS COLETADOS DO FORMULÁRIO 

1- Qual seu sexo? 2- Qual sua idade? 3- Seu nível de escolaridade? 

Masculino de 21 a 25 anos ensino superior completo 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior incompleto 

Masculino de 31 a 35 anos mestrado 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior completo 

Masculino de 26 a 30 anos mestrado 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior completo 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior completo 

Masculino de 21 a 25 anos ensino superior incompleto 

Masculino de 21 a 25 anos pós-graduação 

Masculino de 31 a 35 anos ensino superior completo 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior incompleto 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior completo 

Masculino de 21 a 25 anos ensino superior incompleto 

Masculino de 31 a 35 anos pós-graduação 

Masculino de 31 a 35 anos ensino superior completo 

Masculino + de 35 anos ensino superior completo 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior incompleto 

Masculino de 26 a 30 anos ensino superior completo 

Masculino de 21 a 25 anos ensino superior incompleto 

Masculino + de 35 anos pós-graduação 

 

4- Qual sua função como membro de equipe em um projeto 
desenvolvido por sua Agência Digital? 

5- Há quanto tempo você 
exerce essa função? 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 4 a 7 anos 

função gerencial e técnica de 1 a 3 anos 

função gerencial (gerente de projeto, coordenador de 
tecnologia, líder de equipe, scrum master, etc) de 4 a 7 anos 

função gerencial (gerente de projeto, coordenador de 
tecnologia, líder de equipe, scrum master, etc) de 1 a 3 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 4 a 7 anos 

função gerencial e técnica menos de 1 ano 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 4 a 7 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 1 a 3 anos 

função gerencial (gerente de projeto, coordenador de 
tecnologia, líder de equipe, scrum master, etc) menos de 1 ano 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 8 a 10 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 4 a 7 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de de 4 a 7 anos 
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qualidade, etc) 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 4 a 7 anos 

função gerencial (gerente de projeto, coordenador de 
tecnologia, líder de equipe, scrum master, etc) de 4 a 7 anos 

função gerencial (gerente de projeto, coordenador de 
tecnologia, líder de equipe, scrum master, etc) de 1 a 3 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) acima de 10 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 8 a 10 anos 

função gerencial e técnica de 1 a 3 anos 

função gerencial (gerente de projeto, coordenador de 
tecnologia, líder de equipe, scrum master, etc) de 4 a 7 anos 

função técnica (designers, programadores, analistas de 
qualidade, etc) de 4 a 7 anos 

 

6- Há quanto tempo a sua Agência Digital 
existe? 

7- Quantos funcionários tem na sua Agência 
Digital? 

de 2 a 5 anos menos de 10 

de 2 a 5 anos menos de 10 

    

de 6 a 8 anos 21 a 30 funcionários 

    

de 6 a 8 anos 21 a 30 funcionários 

+ de 12 anos + de 40 funcionários 

de 6 a 8 anos menos de 10 

    

+ de 12 anos + de 40 funcionários 

    

    

    

+ de 12 anos   

de 6 a 8 anos 21 a 30 funcionários 

+ de 12 anos menos de 10 

    

de 6 a 8 anos 10 a 20 funcionários 

+ de 12 anos 10 a 20 funcionários 

+ de 12 anos + de 40 funcionários 

 

8- Quantos clientes sua Agência Digital 
possui? 

9- Qual a duração da maioria dos projetos da sua 
Agência Digital? 

11 a 20 clientes médios (até 20 dias) 

11 a 20 clientes longos (+ de 20 dias) 

  longos (+ de 20 dias) 

até 10 clientes longos (+ de 20 dias) 
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  longos (+ de 20 dias) 

+ de 40 clientes curtos (até 10 dias) 

+ de 40 clientes longos (+ de 20 dias) 

11 a 20 clientes longos (+ de 20 dias) 

  médios (até 20 dias) 

31 a 40 clientes longos (+ de 20 dias) 

  médios (até 20 dias) 

  médios (até 20 dias) 

  longos (+ de 20 dias) 

11 a 20 clientes longos (+ de 20 dias) 

+ de 40 clientes longos (+ de 20 dias) 

+ de 40 clientes médios (até 20 dias) 

  médios (até 20 dias) 

11 a 20 clientes longos (+ de 20 dias) 

+ de 40 clientes longos (+ de 20 dias) 

31 a 40 clientes longos (+ de 20 dias) 

 

10- Normalmente quantas pessoas participam de um projeto na sua Agência Digital? 

até 5 pessoas 

até 5 pessoas 

de 6 a 10 pessoas 

de 11 a 15 pessoas 

de 11 a 15 pessoas 

até 5 pessoas 

de 11 a 15 pessoas 

até 5 pessoas 

até 5 pessoas 

de 11 a 15 pessoas 

até 5 pessoas 

até 5 pessoas 

até 5 pessoas 

de 6 a 10 pessoas 

de 6 a 10 pessoas 

até 5 pessoas 

de 6 a 10 pessoas 

até 5 pessoas 

até 5 pessoas 

até 5 pessoas 

 

11- Para o 
gerenciamento do 
projeto, é aplicada 12- Qual tipo de metodologia a Agência costuma seguir nos projetos? 
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algum tipo de 
metodologia? 

não   

não   

às vezes ágil e tradicional 

sim ágil 

sim ágil 

não   

sim ágil e tradicional 

sim ágil 

não   

sim ágil 

sim ágil e tradicional 

sim ágil 

sim ágil e tradicional 

sim ágil e tradicional 

não   

sim tradicional 

sim ágil 

não   

sim ágil e tradicional 

sim ágil e tradicional 

 

13- Dentro do tipo de metodologia, qual framework/guia/padrão é aplicado nos projetos? 

  

  

nós usamos PMBOK e às vezes scrum 

projetos de no mínimo 1 ano. scrum e /ou kanban 

scrum 

  

na parte ágil é aplicado o Scrum.  na parte tradicional eu não tenho conhecimento 

scrum 

  

scrum 

scrum 

scrum 

scrum 

scrum 

  

não sei o que é a metodologia ágil. não aplicamos nenhuma dessas, pra ser sincero 

nunca foi intitulado pra gente o nome, mas, acredito que seja um pouco de scrum e kaban 
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PMBOK e scrum 

PMBOK e scrum, a depender do projeto 

 

14- Em relação à afirmação 
"Em um projeto, do seu início 
ao final, a comunicação é um 
elemento fundamental para a 
entrega satisfatória do 
produto do projeto". 15- Justifique sua resposta anterior (questão 14). 

Concordo 

eu acho que a comunicação é realmente fundamental para a 
entrega satisfatória do projeto, porque é a partir da comunicação 
que você vai conseguir definir melhor qual é a demanda que 
está sendo gerada pelo cliente , é através da comunicação 
também que você vai conseguir transmitir isso pra equipe e 
conduzir o projeto de forma que o resultado seja satisfatório, a 
comunicação tem que estar presente de forma fundamental 
mesmo. 

Concordo 

até pelo fato da gente não ter uma metodologia bem definida, a 
gente tá sempre conversando com os integrantes, tanto com os 
clientes pra tá alinhando expectativas, tanto dentro do time 
interno para tá separando atividades, resolvendo conflitos, 
vendo dependências de atividades, de certa forma a gente tem 
que tá conversando o tempo todo pra conseguir atender a 
expectativa do cliente 

Concordo 

os processos de comunicação, eles deixam as pessoas 
confusas quando não são bem feitos, termina gerando uma 
série de ruídos num meio de uma série de criação e no final das 
contas o produto não é entregue como planejado, simplesmente 
porque alguém não comunicou para alguém da maneira correta 
e isso gera retrabalho, perda de tempo, estresse com o cliente, 
tem o impacto bem forte na entrega do resultado final 

Concordo 

bom, eu acho que a comunicação é a chave de todos os 
projetos, não tem pra onde correr, se você trabalha com ou se 
tem algum problema de comunicação , se você não tem uma 
comunicação eficiente entre os membros da equipe e também 
com o cliente, naturalmente o projeto no meio do caminho vai se 
perder , vai se transformar num monstrinho, aí não vai ser nem o 
que a gente tava querendo desenvolver nem o que o cliente 
queria. 

Concordo 

concordo porque principalmente na agência da gente, são 
pessoas de várias áreas que atuam o pessoal de comunicação, 
educação, de arte e programação, e ai eu acho que assim, se a 
comunicação não for de uma forma que todo mundo se entenda, 
não tem produto que sai do outro lado. eu considero a base 

Concordo parcialmente 

seguinte, aqui na agência alguns projetos a gente costuma ter 
falhas de entrega e retrabalho por falta de comunicação.  outras 
nem tanta, não faz tanta diferença porque o briefing do projeto 
digamos que ele já é tão objetivo que não precisa ter tanta 
comunicação nesse projeto , outros precisam ter bastante 
comunicação 

Concordo 

pra poder atender a demanda de um cliente e a expectativa 
dele,, que muitas vezes pode não ser captada pelo atendimento, 
nem pela equipe de vendas e que você às vezes precisa 
modificar de acordo com o andamento do projeto, inicialmente 
os projetos tema uma ideia do que ele vai ser, mas, como 
muitas vezes você termina descobrindo a medida que vai 
implementando já que a implementação é feita de maneira 
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interativa, ou seja, ele não vai receber só no final, ele recebe por 
entregas, e assim vai sempre se corrigindo o projeto para 
atender as expectativas e necessidades do cliente. e com isso a 
comunicação tem um papel fundamental 

Concordo 

eu creio que o feedback que está ligado a comunicação é 
essencial em relação ao projeto. se eu não tenho comunicação , 
independente se é entre os membros da minha equipe ou 
qualquer outra coisa o projeto não anda, não vai pra frente 

Concordo 

evita falhas de comunicação em um desenvolvimento do projeto 
diminuindo o ruído do resultado final, a comunicação tem esse 
papel de evitar falhas 

Concordo 

porque é através da comunicação que vamos saber a real 
necessidade do cliente, o escopo pra poder desenvolver da 
melhor forma possível e satisfatória para o cliente 

Concordo 

porque a comunicação é essencial para que não haja falhas no 
término do projeto, pra que ele seja entregue e o cliente fique 
satisfeito e peça mais projetos 

Concordo 

com uma boa comunicação entre os envolvidos do projeto a 
gente consegue diminuir bastante os ruídos do que foi 
solicitados e da entrega final, com isso a gente tem o resultado 
do trabalho de melhor qualidade e que satisfaz plenamente o 
cliente 

Concordo 

tanto quanto a comunicação interna quanto externa é algo 
essencial, muitos problemas poderiam ser resolvidos se 
houvesse uma boa comunicação . se a comunicação for feita de 
forma eficaz o produto final sai de uma melhor forma 

Concordo 
a qualidade do trabalho está atrelada diretamente com a 
comunicação durante todo o processo, desde o início até o final 

Concordo 

sim, acho que a interação entre os setores, o diálogo, a 
conversa, eu acho que só tem a beneficiar na verdade. quando 
você não tem uma comunicação fluindo bem entre os setores ou 
membros da equipe eu acho que o projeto tende a ficar um 
pouco engessado, ao que foi solicitado, determinado. durante o 
projeto várias coisas são mutáveis pra melhor ou até pra pior, 
digamos assim, acontece, infelizmente acontece por falta de 
orçamento, pelo prazo, algumas coisa poderiam sair melhores, 
mas, a comunicação só beneficia na verdade, elimina ruídos, 
quer dizer, diminui a quantidade de ruídos, uma comunicação 
bem estabelecida, uma comunicação superficial, falha na 
verdade causa ruídos e atrapalha tudo, a comunicação de forma 
geral, um diálogo, só tende a somar, não vejo como prejudicar 
uma boa comunicação, não a ruim  

Concordo 

porque se a se a gente não tiver comunicação entre os 
membros de equipe sempre vai ter falhas no projeto que poderia 
ser evitado. se a comunicação for boa, a entrega é satisfatória 

Concordo 

é a forma mais simples de não dar problema no final, qualquer 
etapa do problema do projeto a gente consegue tirar, realocar, 
se a gente não tem uma boa integração , uma boa comunicação 
com as pessoas, a gente acaba tendo problema no final,, não 
sai como a gente espera 

Concordo 

acho que é essencial, porque pode acontecer uma situação de 
ser produzido um determinado elemento, produto que não foi 
aquilo aprovado pelo cliente, por alguma falha de comunicação 
a versão produzida não é a que foi aprovada pelo cliente, aí 
acontece uma séries de fatores, você tem retrabalho, o projeto 
perde a lucratividade e vai ser uma saco pra equipe porque o 
cara vai ter que refazer, sem falar que vai atrapalhar os outros 
projetos que estão na fila também, se não tiver comunicação no 
projeto o risco de complicar é bem grande 
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Concordo 

sem a comunicação a gente pode não compreender muito bem 
como desenvolver, como atuar, já tive problemas de má 
interpretação com alguns colaboradores e acabou saindo o 
projeto sem ser o esperado , a comunicação é sim um fator 
muito importante, não só ele como a documentação, se ela for 
bem fundamentada o produto final é satisfatório 

Concordo 

porque a equipe tem que tá se comunicando o tempo todo e é 
necessário que isso seja bem alinhado, então, o designer tem 
que tá se comunicando frequentemente com os 
desenvolvedores e com o líder da equipe, da mesma forma os 
outros. se essa comunicação com os membros de equipe 
acontecer de uma forma satisfatória o produto final fica mais 
próximo do que foi pedido  

 

16- Qual tipo de comunicação é mais usada nos projetos da sua Agência Digital? 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Formal (escopo, relatórios, briefing, instruções, apresentações, palestras, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Formal (escopo, relatórios, briefing, instruções, apresentações, palestras, etc) 

Formal (escopo, relatórios, briefing, instruções, apresentações, palestras, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Formal (escopo, relatórios, briefing, instruções, apresentações, palestras, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Formal (escopo, relatórios, briefing, instruções, apresentações, palestras, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

Formal (escopo, relatórios, briefing, instruções, apresentações, palestras, etc) 

Informal (email, mensagens instantâneas, conversas, reuniões, etc) 

 

 

17- Você considera a comunicação um fator de 
sucesso do projeto? 

18- Justifique sua resposta anterior 
(questão 17). 

sim 

é porque para você conseguir ter 
sucesso no projeto, você não pode 
simplesmente definir o objetivo no 
começo vamos dizer assim e depois 
esperar chegar na data de entrega pra 
ver o que aconteceu, no meio disso 
você precisa ter uma comunicação 
muito efetiva entre os envolvidos e 
também entre a empresa e o cliente 
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pra você conseguir realmente saber o 
que você precisa realmente gerar  e 
entregar  ao cliente e como você vai 
agregar valor ao que o cliente 
realmente quer , então pra você ter 
sucesso a comunicação é bem 
importante. 

sim 

porque sem a comunicação a gente 
não vai saber nem o que o cliente quer 
, então já começa por aí, a gente tem 
que saber se comunicar pra saber o 
que devemos fazer, e temos condições 
de fazer , entender o objetivo do 
projeto e internamente separar o que é 
TI, o que é marketing, como TI vai se 
comportar, como vai ter que ser feito, 
isso tudo é feito através de conversas, 
através de debates, de “é melhor 
resolver isso assim ou assim”, não tem 
como fazer um projeto sem se 
comunicar. 

sim 

eu acredito que se não tem uma 
comunicação adequada no projeto 
sempre vai melar, você não consegue 
passar bem o briefing, não consegue 
passar bem o desejo do cliente final, 
então eu acho que é crucial a 
comunicação pra poder o projeto andar 
e chegar no seu gol desejado, acho 
que é uma parte que é fundamental 

sim 

como eu falei anteriormente né , se 
você não mantém uma comunicação 
próxima do cliente , da equipe, a 
tendência é você perder o controle do 
projeto,  principalmente projetos 
maiores aí , enfim, de longa duração, a 
gente perde muito se não tiver uma 
comunicação eficaz e eficiente. 

sim 

se a comunicação não for bem feita o 
projeto sai, mas, não sai tão bom como 
deveria.  

sim 

sim, imagina uma situação que você 
apenas recebe o briefing e geralmente 
ele é um pouco sem informações 
técnicas , você precisa desenvolver o 
projeto com curto prazo, se não houver 
comunicação nem que seja algo trivial 
como overview em cima do projeto, 
você não vai conseguir realizar essa 
tarefa com tanta qualidade, então vai 
terminar gerando retrabalho e o projeto 
não vai ser bem sucedido. 

sim 

é o fator de se não tiver comunicação, 
eu posso ter, posso planejar um 
produto para um cliente que não vai 
ser o que o cliente tá tendo a 
expectativa de receber isso pode 
frustrar ele no final, na entrega do 
projeto. vamos supor que a gente tem 
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que entregar um aplicativo de pedir 
taxi, e ele simplesmente diz eu quero 
uma aplicativo de pedir taxi e a equipe 
que trabalhou na venda do projeto 
todinho fez um escopo e foi feito a 
partir daquele escopo inicial , sem 
manter comunicação com o cliente e 
ao final do projeto a gente entregou um 
projeto com base naquilo que foi 
pedido no início, nesse caso pode 
gerar o que, uma má percepção do 
que realmente o cliente queria, por até 
uma falta de comunicação, de saber se 
expressar melhor do cliente, que às 
vezes até ele vai descobrir realmente o 
que ele quer a partir do decorrer do 
processo , e se não houvesse essa 
comunicação todos os dois lados 
poderiam sair frustrados nesse projeto. 
se tiver uma comunicação eu consigo 
atender as expectativas do cliente. 
então a entrega do projeto é com 
sucesso. 

sim 

foi como eu disse um pouco antes, se 
não existe a comunicação, não tem 
relacionamento entre os envolvidos do 
projeto, se o designer não fala com o 
desenvolvedor, se o desenvolvedor 
não fala com o IOS , não fala com o 
desenvolvedor Android, se o 
desenvolvedor não fala com o gerente 
de projeto, o projeto não vai pra frente 
de jeito nenhum. eu acredito que sem 
a comunicação entre os membros de 
equipe, principalmente o gerente e os 
desenvolvedores não vai. tem que ter a 
comunicação 

sim 

diminui a chance de você durante o 
projeto cometer falhas ou esquecer de 
coisas que foram acertadas no 
começo.  

sim 

porque através da comunicação 
podemos tirar todas as dúvidas em 
relação ao projeto e ter justamente a 
ideia do escopo total do projeto 

sim 

pra fazer a definição de como vai 
seguir o projeto, do escopo, briefing, 
cronograma de tudo isso que é 
essencial pro projeto dar certo. se a 
comunicação for bem definida pode ser 
um fator de sucesso 

sim 

como eu tinha falado anteriormente a 
gente diminui bastante o ruído, 
também tem a questão de troca de 
informações entre as pessoas que 
complementam os conhecimentos e 
voltando a repetir tem uma resultado 
melhor do projeto, um melhor 
entendimento, desenvolvendo de uma 
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maneira mais eficaz 

sim 

a mesma ideia da questão anterior  
que ela vai trazer bastante benefício do 
início até o final, pro escopo, pra tirar 
dúvida, é essencial pra definir bem o 
escopo e é essencial não tem como 
fugir disso 

sim 

como falei na outra, a qualidade está 
diretamente ligada ao sucesso, se tiver 
uma comunicação eficaz o projeto vai 
ser bem sucedido 

sim 

a comunicação bem estabelecida, a 
comunicação saudável, porque existe 
a comunicação cheia de ruídos, por 
isso que eu acho que a comunicação é 
importante , a informal gera muito 
ruído, se você se basear só na 
comunicação informal a probabilidade 
de ruído é enorme, então, eu vou pela 
formal. é uma fator de sucesso, 
considero sim uma comunicação 
saudável, que vai agregar valor ao 
projeto, quando ela é eficaz , é 
benéfica para o projeto 

sim 

a justificativa é a mesma. sem a 
comunicação a chance de ter falhas no 
projeto é muito maior.  

sim 

basicamente a comunicação faz com 
que evite problemas. se a 
comunicação for eficaz a chance é 
bem maior que o projeto tenha 
sucesso 

sim 

por tudo que eu já falei anteriormente, 
desde que o projeto entre até ele sair 
se o que o cliente espera não for bem 
informado pra equipe, não ficar claro, 
acho que o resultado do projeto vai ser 
meio frustrante pro teu cliente, tipo ele 
vai olhar o resultado final e vai dizer 
"não era isso que eu queria". se ela for 
feita de forma eficaz vai contribuir pro 
sucesso do projeto, não é o único fato, 
mas, é fundamental, é o começo de 
tudo, uma boa comunicação 

sim 

comunicação é tudo dentro do projeto, 
se todo mundo tá se comunicando 
entender o que deve ser feito, como 
deve ser feito, contar com alguém, 
sempre tem o auxílio do gerente na 
hora que precisar, a equipe sempre 
tem que tá se comunicando 

sim 

se a comunicação ocorrer bem sem 
ruído, o projeto anda bem, é mais fácil 
de eliminar as falhas e conseguir 
concluir o projeto dentro do que foi 
solicitado no escopo, você também 
identifica mais rápido alguns 
problemas, se você está se 
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comunicando todo tempo com a equipe 
você pode descobrir algumas falha que 
se não houvesse comunicação não se 
descobriria 

 

 

 

19- Como você descreve o uso da comunicação em um 
projeto da sua agência? Considerando do início ao 
término do projeto. 

20- Como você avalia a comunicação 
entre os membros da equipe durante 
o projeto? 

bom, o uso da comunicação é,  eu descreveria como 
fundamental e ao mesmo tempo essencial até para 
além do sucesso, pra motivação da equipe mesmo , 
pois a comunicação é o que faz as pessoas estarem 
realmente engajadas em relação ao objetivo principal 
do projeto. a gente usa  a comunicação de forma 
informal, a gente usa uma comunicação bem baseada 
na conversa, baseada no dia-a-dia, de forma que a 
gente não tem tantos processos, uma coisa mais 
formalizada, mas, a comunicação é muito boa  no dia a 
dia, a gente conversa bastante , então, esse dia a dia, 
essa conversa constante caracteriza bem  a 
comunicação aqui na empresa e acaba fazendo com 
que a gente consiga atingir os objetivos tendo em vista 
que a gente tá todo dia conversando esclarecendo, 
quando a gente tem dúvida , a gente tem uma abertura 
muito boa pra conversar tanto com quem tá liderando a 
gente quanto com os clientes. é baseado nas 
conversas informais, a gente também formaliza um 
pouco através de checklist onde a gente pode dividir o 
que que estar sendo feito e o que estar sendo 
gerenciado com a equipe e isso também ajuda na 
comunicação, porque a gente pode acompanhar numa 
coisa mais cartesiana, vamos dizer assim, se fez ou se 
não fez, isso vai ajudando também pro dia-a-dia , mas, 
não tira a importância da comunicação diária mesmo, a 
conversa diária. 

a comunicação é boa, mas, às vezes 
a gente ainda falha porque a gente 
tem uma equipe na maioria não tão 
experiente digamos assim e a 
comunicação acaba falhando em 
relação a quem tá envolvido no 
projeto, alguma coisa ou alguma 
parte do escopo acaba passando, ou 
atrasa por questão de falta de 
priorização, de conseguir gerenciar o 
que é urgente  e as prioridades. isso 
às vezes existe falha de comunicação 
um pouco dos envolvidos do projeto, 
apesar do esforço a gente acaba 
errando , pecando no prazo ou não 
entregando uma coisa 100% em 
relação ao prazo por uma questão de 
vamos dizer assim até inexperiência 
da equipe, às vezes. 

comunicação inicialmente através de videoconferência, 
até reuniões presenciais com o cliente pra poder 
apresentar alguma proposta, na parte de início, ou o 
cliente procurando a agência, ou a agência procurando 
o cliente, então das duas formas vai haver reuniões ou 
através de videoconferências ou presenciais pra ou a 
gente receber uma demanda ou a gente fazer uma 
proposta, após isso começa uma troca de emails, e 
reuniões presenciais dentro da própria equipe, a gente 
começa a fazer checklist, e atividades que tem que ser 
feitas pra realizar a atividade daquele projeto, ocorre a 
divisão de responsáveis e ordenamos as prioridades e 
depois fica trocando emails ou se reunindo 
eventualmente pra alinhar o que foi feito e o que não foi 
feito pra alinhar o prazo, acho que a parte mais formal é 
a parte inicial de conversas com o cliente, porque tem 
que ter um horário bem definido, a gente não pode 
chegar pro cliente qualquer horário, mas, depois dessa 
parte fica mais, ah vamos parar pra um café e 
aproveitar pra alinhar , ah vamos fazer isso, não existe 

eu acho que deixa um pouco a 
desejar, porque talvez por falta de 
uma centralização de alguém que tá 
gerenciando isso, acaba que o que é 
prioridade pra um, pro outro nem 
tanto,, porque o outro está com 
outras demandas que tá exigindo 
muito tempo, então, você que tá na 
área de TI, você tem algumas coisas 
que pra você é prioridade e sua 
preocupação maior é que o software 
esteja estável, enquanto que a visão 
de marketing tem uma visão diferente 
que tá preocupado com a satisfação 
do cliente, então ele tá pouco 
preocupado se o software tá estável 
ou instável, ele quer saber que o 
cliente seja bem atendido, é a 
comunicação entre as áreas é que 
não funciona muito bem, talvez, eu 
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uma estrutura bem rígida, como a gente tá muito 
próximo , um em cima do outro a gente acaba se 
comunicando naturalmente. 

acredito que é por falta de alguém 
centralizando as atividades, que diga 
você acha isso porque sua visão é 
completamente cliente , mas, não é 
bem assim tem que olhar o outro 
lado, os dois lados são um pouco 
extremistas, então isso acaba 
gerando prioridades e expectativas 
diferentes. 

bem é um pouco complexo porque a agência tem vários 
times, alguns deles trabalhando remotamente, fora do 
nosso espaço físico, a gente faz um desenho inicial do 
que se deseja do projeto, conversa com o time que vai 
trabalhar no projeto, explica onde a gente quer chegar 
com aquele projeto , mas, no meio do caminho entram 
outros agentes e a gente vai tentar transmitir o que o 
projeto aquele espírito de que o projeto vai fazer para 
os demais que entraram depois , mas, normalmente a 
gente faz isso, uma comunicação inicial, onde a gente 
delineia o escopo todo, os objetivos daqueles clientes, 
o que ele espera, transmitir isso pra todo mundo e 
começa a trabalhar no projeto, no meio do caminho a 
gente vai adequando a comunicação com uma 
ferramenta online que a gente usa e através da troca de 
email e mensagens quando é uma coisa mais urgente, 
fora do programado 

avalio como positiva, os membros se 
comunicam bastante mas ainda dar 
pra melhorar muito , se tivesse uma 
frequência e uma organização de 
reuniões periódicas com alguma 
metodologia uma pouco mais clara 
pra eles , com pontos mais claros de 
onde eles devem chegar com 
aquelas reuniões, eu acho que 
ajudaria mais. 

bom, vou falar um pouquinho como funciona o dia a dia 
e eu acho que a partir daí a gente consegue extrair 
essa resposta. naturalmente no começo de um projeto, 
principalmente os projetos que a gente trabalha, com 
um grande percentual de inovação neles, são projetos 
meio que normalmente o cliente traz o problema pra 
gente e ele não sabe também o que eles esperam, e 
internamente a gente tem certos processos internos  
que vamos traduzir em ideação ou algo parecido com 
uma reunião de briefing, onde constantemente alí 
estamos muito próximos discutindo, jogando coisas em 
cima da mesa, pra gente chegar em uma solução para 
o cliente, então essa comunicação nessa parte inicial 
do projeto, não digo nem de planejamento, mas, uma 
etapa muito antes disso, é muito intensa entre as 
equipes, várias disciplinas envolvidas, pessoas 
responsáveis por experiência do usuário, pelo produto, 
pelo game designer, diferentes áreas ali envolvidas, pra 
gente gerar uma solução para o cliente e na segunda 
parte disso é a aproximar o cliente desse universo que 
a gente estar construindo e também é um trabalho 
muito forte de ideação e comunicação, a gente tende a 
aproximar, a se juntar ao cliente. normalmente eles são 
de outros estados, então a gente traz pra cá ou se 
move pra lá pra essa aproximação ser mais eficaz, e a 
partir do momento que começa a tomar forma, as 
equipes começam a se distanciar e aí a gente tende a 
manter internamente essas reuniões de 
acompanhamento diária , com  o cliente um 
acompanhamento semanal e às vezes mensalmente a 
gente faz uma reunião com o cliente pra o 
acompanhamento semanal presencial porque a gente 
também acha que é de extrema importância trazer o 

bom, primeiro que eu acho que é de 
extrema importância e tendo 
alimentar isso no nosso dia-a-dia , às 
vezes a gente tende, o ser humano 
tende a achar que se eu entendi 
todos os outros entenderam , e 
muitas vezes isso não acontece , 
então a gente tenta sempre repetir 
algumas coisas, principalmente 
quando a gente tá falando de 
questões técnicas , questões de 
escopo de projetos, a gente tenta , 
sentou eu e você por exemplo 
conversando sobre determinado 
assunto, a gente tende a chamar 
pessoas de outras áreas pra que 
fique todo mundo na mesma página 
ali pra que a gente não tenha 
problemas de entendimento no 
futuro, então a gente tenta ao 
máximo, deixar todos alinhados com 
qualquer tipo de decisão do projeto. a 
comunicação entre a equipe tá bem 
positiva, naturalmente a gente 
precisa sempre melhorar, visto que 
comunicação sempre vai ser um 
grande problema de projetos e a 
gente está cada dia se cobrando 
mais , vem de mim pra eles, deles 
pra mim e deles pra eles também , 
essa cobrança pra que essa 
comunicação flua cada vez melhor, 
utilizando também algumas 
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cliente pra perto da gente e minimizar o impacto de 
ruídos na comunicação.  

ferramentas, esqueci de falar, 
usamos pro exemplo o Jira para ter 
controle de mudanças, comunicação 
e registros de qualquer coisa que se 
faça necessário .  

primeiro o projeto é ideado (criado), basicamente o 
pessoal que cria , que vendo chega com a ideia ou 
então com a solução, e todas a equipes discutem isso, 
dividem o projeto em partes, e a partir desse momento 
se cria uma linha de montagem, o pessoa de arte cria, 
educação faz a parte de conteúdo e o pessoal de 
desenvolvimento cuida do produto final que é o 
software, e aí, qualquer alteração, qualquer mudança 
isso precisa ser conversado com todos os componentes 
da cadeia, e esse acordo, isso pode fazer, isso não 
pode, se uma equipe toma pra si o direito de criar ou 
modificar ou adicionar coisas sem avaliar as outras 
equipes, isso pode ter um impacto muito maior do que 
se imagina e comprometer o projeto como um todo. 
normalmente as áreas se comunicam entre si. 

pode melhorar bastante ainda. assim, 
existe, a gente consegue entre os 
trancos e barrancos terminar , mas, 
em geral ela poderia ser muito melhor 
usada. talvez entre os membros da 
mesma equipe isso exista bem por 
ter mais afinidade, mas em equipes 
(áreas) diferentes, elas precisam ser 
mais trabalhadas. talvez uma criação 
de uma espécie de canal, enfim, ter 
uma determinado padrão , até de 
estímulo pra que isso acontece, que 
muitas vezes falta estímulo. 

considera essencial. então, a gente recebe primeiro o 
briefing, uma comunicação mais formal , trabalhamos 
com ferramenta de controle de pauta e através dela é 
marcado as reuniões que são comunicações informais 
ou até mesmo tiramos dúvidas via chat ou troca de 
emails, posteriormente após a reunião a gente já tem a 
comunicação já estável, digamos assim, já objetiva, já 
concluída, definitiva. e executamos o projeto com base 
naquilo que a gente levantou nas reuniões e nas trocas 
de email 

satisfatória, pelo menos aqui na 
agência é satisfatória. a gente tem a 
liberdade de se locomover entre os 
setores, isso torna, essa quebra de 
barreira torna a produção mais rápida 
e com melhor qualidade, então temos 
uma facilidade de comunicação entre 
os membros da equipe  

no inicio do projeto existe uma conversa inicial com o 
cliente, normalmente nessa conversa vai participar 1 
consultor técnico e uma pessoa representante da 
equipe de negócios, e partir disso vai ser feito uma 
proposta de pré-venda que nesse ponto já vai ser 
necessário envolver o gerente pra ele poder planejar 
quem seriam as pessoas que vão fazer parte dessa 
equipe. após ser feito isso, do projeto ter sido 
concretizado tudinho aí se tem uma reunião com o 
representante do cliente ou o próprio cliente com a 
equipe que vai trabalhar, normalmente essas reuniões 
são feitas no cliente, dependendo se for em outra 
região, parte da equipe viaja pra conhecer o ambiente 
para qual ela vai produzir determinado  produto, 
aplicativo, seja  qual for a entrega e durante o projeto 
sempre existe as entregas, ao final de cada sprint já 
que usa scrum, e é relatado de acordo com a 
necessidade do projeto, comunicação se o código tá de 
acordo com a expectativa do cliente, se as 
funcionalidades estão de acordo e como é feito essa 
entrega por partes a gente já consegue ter feedback do 
usuário final, o cara que vai tá utilizando aquele 
aplicativo que a gente desenvolveu, pra gente já poder 
melhorar a performance, e tudo isso antes da 
finalização do projeto e toda essa comunicação 
normalmente é feita em reuniões e emails no decorrer 
do projeto, em alguns casos presenciais em outros 
através de videoconferência. 

dentro da equipe de 
desenvolvimento, que tá 
desenvolvendo o projeto 
normalmente a comunicação flui 
muito mais rápido e mais 
organicamente, porque você já sabe 
com quem vai tratar as coisas , a 
medida que vai subindo o nível, vai 
gerando a gerência e ao cliente, essa 
comunicação ela tem um intervalo de 
tempo maior pra você ter uma retorno 
devido as demandas de cada 
departamento e até o cliente 
conseguir completar informações pra 
responder questionamentos ou ele 
poder levantar realmente as 
necessidades dele, então dentro da 
equipe seria bastante, vamos dizer, 
uma comunicação muito boa e ela se 
torna um pouco espaçosa, não chega 
a ser precária , mas, às vezes, não 
na velocidade que você necessita pra 
ter uma melhor desempenho do 
projeto, da comunicação em si. a 
parte da comunicação interna da 
equipe está bastante satisfatória, não 
tem muito o que melhorar, já a parte 
da comunicação com gerência e com 
o cliente há pontos que precisam ser 
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melhorados. 

primeiro a gente faz o levantamento de requisitos junto 
com o cliente, depois acionamos o cliente numa 
plataforma de comunicação e a gente tem a nossa 
plataforma de comunicação interna , a plataforma que a 
gente usa de comunicação com o cliente é o Basecamp 
e a plataforma interna é o Slack. Flui bem a 
comunicação na agência devida a gente ter mudado 
pra ferramentas pra uso empresarial, vamos supor, se a 
gente usasse o Whatsapp não dá muito certo usar ele 
pro mundo empresarial, porque tem várias 
"divergências", eu acho que quando tem ferramentas 
empresariais eu acho que flui 

eu acho que a gente tem uma boa 
comunicação devido ao fato da gente 
utilizar essas ferramentas, se a gente 
não utilizasse elas não daria pra ficar 
somente no boca a boca porque a 
partir do momento que a gente usa 
essas ferramentas se torna bem 
viável essa comunicação e a gente 
se comunica até mais do que se não 
tivesse, eu acho que a comunicação 
é boa e flui bem 

a gente precisa ter a maior quantidade de informações 
documentadas possível, pra que a gente possa no 
decorrer do projeto voltar atrás e ver o que deu de 
errado.  então é fundamental usar a comunicação para 
documentar o escopo do projeto. usamos a 
comunicação pra documentar o passo a passo do 
projeto , quando o projeto tem uma duração maior, a 
gente separa por semana o que foi entregue e 
documenta isso por email e caso outra pessoa vá 
assumir o projeto consegue ver o que foi feito e o que 
falta fazer 

a gente utiliza comunicação via email 
ou chat e termina fazendo muita 
comunicação entre o pessoal mesmo 
, pelas conversas. está sendo 
satisfatória 

usamos a comunicação pra prever algum tipo de 
dúvidas em relação ao projeto e pra também resolver 
algumas inconsistências ou solicitar dados adicionais 
ao cliente. no decorrer do projeto usamos a 
comunicação quando precisamos negociar alguma 
questão de prazo ou nova demanda 

eu avalio a comunicação de forma 
ótima, os membros da equipe 
consegue ter uma comunicação 
sobre qualquer particularidade ou 
alguma dificuldade que venha surgir 
durante o desenvolvimento do 
projeto, seja dúvidas técnicas ou 
outras 

recebendo as tarefas, lendo o briefing, o escopo, 
definindo o que vai fazer por cronograma, cada passo 
até encerrar a data de entrega. 

tem que ser uma comunicação fluída, 
tem que tá sempre dizendo o que tá 
fazendo, tanto quem tá fazendo o 
mais básico, quando o mais 
complexo porque pra o projeto ter 
sucesso isso é fundamental que a 
comunicação entre todos da equipe 
seja harmoniosa. hoje conseguimos 
fazer uma boa comunicação 

a gente recebe a demanda por email, briefing, primeiro 
a gente faz a estimativa, uma análise do que é pra ser 
feito e dá um prazo de entrega, depois que o cliente 
aprova a gente recebe as tarefas do projeto e começa a 
fazer, e também durante o desenvolvimento a gente se 
comunica com o gerente de projetos, quando a gente 
tem dúvidas durante o processo ele dá um retorno pra 
gente e entre os programadores, designers, quando 
precisa de uma ajuste precisa de uma informação e no 
caso como eu sou front-end eu preciso me comunicar 
com o back-end pra tá alinhado. no final a gente dá o 
retorno pro gerente de projetos que tá finalizado o 
projeto e espera o feedback dele pra realizar os ajustes 
finais depois que o cliente visualiza 

falando dos programadores, ela não 
é tão estreita, a gente tem um pouco 
de barreiras com os designers, até 
pelo fato da gente não tá no mesmo 
ambiente, tem mais ruídos. mais a 
gente sempre tenta diminuir isso e a 
gente usa como comunicação o chat, 
o email coorporativo, tenta reduzir 
mais sempre tem ruídos porque a 
gente não tá juntos, próximos, 
programadores com designers 

quando chega normalmente fazemos uma reunião, um 
briefing do que foi proposto pra analisar as ideias do 
cliente, ver o que a gente pode agregar e adicionar na 
ideia inicial e consequentemente após a validação a 

boa. a equipe que eu trabalho tem 
uma comunicação boa tanto dentro 
quanto fora do ambiente de trabalho 
então isso ajuda bastante focada no 
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gente dá início a toda estrutura, o design, a 
programação , teste e homologação.  

projeto em si 

primeiro a gente entende a situação do projeto, faz uma 
reunião com todos os possíveis participantes, fechamos 
o escopo, apresentamos, quando é aprovado dividimos 
as tarefas e executamos 

acho que durante todo o processo a 
gente estimula que a comunicação 
seja uma prática comum, então eu 
acho que nunca teve problema de 
não ter comunicação 

usamos a comunicação do início ao final, tem que 
existir no que foi coletado pelo atendimento, do que foi 
passado e definido no escopo, no orçamento, o que 
conseguiu coletar do cliente, no que o atendimento 
conseguiu transmitir pra criação, pra equipe de front-
end de TI. usamos a reunião presencial no início do 
projeto, diz sobre o escopo, algumas, coisa, coletamos 
informações mais superficiais, depois ficamos no 
aguardo dos materiais, se for preciso novas reuniões 
fazemos também , se for preciso realizar 10 reuniões 
faremos, aí depois começa a comunicação voltada pro 
interno, até então era voltada pro externo, onde começa 
o trabalho da equipe, ela se reúne verifica o que pode 
fazer com aquele orçamento ali, começa a interação 
entre essas equipes, a cobrança dessas equipes, uma 
equipe vai fiscalizando a outra, as cobranças são 
documentadas e compartilhadas entre todos do projeto 
através do email e google drive. até a revisão final e 
qualidade é feita através desse documento, no final ele 
fica enorme, mais, funciona bem 

já teve mais falhas na verdade, hoje 
nesse quesito de comunicação a 
agência amadureceu muito, o 
processo era falho, não era tão 
amarrado não tinha validações, não 
existia o hábito também de se 
comunicar , então um setor ficava 
esperando que o outro terminasse. 
hoje a gente bate muito na tecla da 
produtividade , uma solução pra 
criação pode partir do setor de front-
end e assim vai, então tem essa 
interação entre os setores, 
independente de nível pode ser um 
estagiário ao gestor da equipe, mas, 
flui bem , a qualquer momento pode 
acontecer uma reunião ou até 
informalmente mesmo sugerir 
melhorias e todo mundo vai ouvir 

inicialmente você recebe o projeto com o briefing seja 
de que tamanho for dado pelo atendimento, você tira 
algumas dúvidas com o atendimento sobre qualquer 
coisa no briefing, na parte inicial do projeto, já 
trabalhando com o front-end você vê as possibilidades 
viáveis que são aplicáveis naquele projeto e tanto na  
orientação do front-end pra montagem quanto no do 
programador, você tá acompanhando o que tá sendo a 
etapa de cada um, como ela tá sendo feita, mas, no 
caso do front-end porque precisa do feeedback dele pra 
saber se tem como fazer suas ideias e ao mesmo 
tempo do programador saber o que foi solicitado de 
programação pra adequar o layout da forma que 
funcione melhor possível e ao sistema solicitado 

eu acho a comunicação na empresa 
ainda falha nesses processos. os 
projetos ainda são tecnicamente 
falando são muitos parecidos e 
acabam que não se tem tanta 
comunicação quanto deveria, não 
digo em todo o processo, mas, em 
algumas etapas do processo. 

normalmente chega por meio do sistema Publi que é o 
gerenciar de tarefas, mas, ele só se limita a isso, pelo 
menos pra gente. Depois a gente faz a comunicação 
com o gerente de forma informal por gtalk ou email 
mesmo ou por conversas 

a maior parte muito boa, infelizmente 
a gente não tem contato com o 
atendimento é um pouco distante da 
gente , algumas etapas a gente 
acaba esbarrando 

quando ele entra , ele passa por dois gestores pra 
gente criar o escopo do projeto, o atendimento 
geralmente valida com o cliente, e a partir dessa 
validação a gente tenta produzir os wireframes, quando 
aprovados vai pra criação fazer o layout, as opções de 
layout são aprovadas internamente pela coordenação 
de criação e depois passa pro atendimento caso seja 
aprovado pra validar com o cliente, aprovação é 
sempre via email e observações também, como 
ajustes. quando tem observações o coordenador de 
criação senta com a equipe e explica os pontos a 
serem ajustados, e também formaliza por email para 
consulta. pode acontecer que tenha uma reunião pra 

acho que varia muito com quem tá 
envolvido no projeto, já observei que 
algumas pessoas tem uma abertura 
maior pra conversar entre si 
enquanto outras ficam meio com 
aquele pé atrás e me chamam  ou 
chamam o outro gestor pra conversa, 
e não conversam diretamente com as 
pessoas. varia muito, depende muito 
do perfila da pessoa. é um ponto a 
melhorar, porque se você está 
disponível pra conversa besteira com 
o outro, tem que tá disponível pra 
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apresentação de layout, mas, a formalização da 
aprovação do layout por parte do cliente vem por email 
também. no desenvolvimento do projeto acontece as 
vezes de usar as mensagens instantâneas, mas, na 
maioria dos casos a gente abre uma tarefa no software 
de gerenciamento de tarefas, o Runrun.it, explica o que 
a pessoa precisa fazer, informa ao caminho do material 
e além disso a gente faz uma reunião com os 
envolvidos do projeto. depois que desenvolve a gente 
testa, vê se o produto está ok, tanto ok passa pro 
atendimento validar, tudo certo vai pro cliente e 
aguarda o feedback do cliente 

conversar sobre trabalho também 
seja cobrar ou sugerir alguma 
melhoria, tem que ter abertura pra s 
coisas fluírem melhor  

ocorre normalmente com a reunião com  o cliente que 
pede novas funcionalidades ou um módulo específico 
para o sistema, levanta as informações mais 
interessantes os gestores, vê a viabilidade junto com o 
analisa, e faz um mapeamento, através de reuniões da 
diretoria com o gerente , aí depois de aprovado começa 
a repassar pro pessoal explicando a funcionalidades 
pra ver se todos concordam ou não. começa o 
desenvolvimento de cada parte e depois os testes  

se comunica muito bem tanto 
informal por email quanto o resto, 
todo mundo tem livre acesso a 
chegar perto de qualquer 
desenvolvedor pra pedir ajuda, e 
sempre que entra em contato com 
cliente usamos a comunicação 
formal, e registra por email  

através de email, quando o projeto chega é feito uma 
reunião onde são definidas as demandas, após isso a 
comunicação é por email ou mesmo pessoal, só 
conversas e dependendo do caso reunião, dúvidas 
mais simples é feito pessoalmente, agora quando é 
alguma coisa que vai impactar em cronograma, em 
data aí se faz uma reunião com a equipe toda, e os 
registros ficam por email 

sempre tem o que melhorar, pois a 
comunicação vai muito da pessoa, 
tem pessoas que se comunicam 
sempre e você tem feedback das 
coisas, e tem outras que não se 
comunicam tão bem e você tem que 
ir atrás, então não tem um padrão pra 
se dizer é ótimo ou é ruim, varia por 
equipe, eu trabalho com várias 
equipes, depende muito de quem tá 
na equipe, no geral eu nunca tive 
problema de comunicação 

 

21- Quais as ferramentas são usadas pela equipe para se comunicarem durante o projeto? 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, videoconferência 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, videoconferência 

email, quadro visual, reuniões face a face, ferramenta online de pauta 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc), videoconferência, Jira, Trello, Basecamp 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc), videoconferência, Jira 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, documentação formal (briefing, 
escopo, requisitos, etc) 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc), videoconferência, Slack  

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc), videoconferência, Basecamp, Slack 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, documentação formal (briefing, 
escopo, requisitos, etc) 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, documentação formal (briefing, 
escopo, requisitos, etc) 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc) 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, Publi 
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email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, documentação formal (briefing, 
escopo, requisitos, etc) 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc), videoconferência 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, documentação formal (briefing, 
escopo, requisitos, etc), videoconferência 

reuniões face a face, intranet própria 

email, mensagens instantâneas (chat), quadro visual, reuniões face a face, documentação 
formal (briefing, escopo, requisitos, etc), videoconferência, Publi 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, documentação formal (briefing, 
escopo, requisitos, etc), videoconferência, Run,run it 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face, telefone, software próprio de 
gestão de manutenção de hospitais e assistência técnicas 

email, mensagens instantâneas (chat), reuniões face a face 

 

22- Qual 
ferramenta de 
email você 
utiliza nos 
projetos? 

23- Qual a 
frequência da 
utilização do 
email durante 
o projeto? 24- Em qual circunstâncias você utiliza o email no projeto? 

gmail sempre 

pra poder confirmar o escopo do projeto, o que está sendo 
pedido por parte do cliente, a gente pra entregar partes do 
projetos, pra tirar dúvidas e esclarecer tanto internamente na 
equipe quanto entre a equipe e quem tá liderando e entre a 
equipe e os clientes também,  a gente usa nessas ocasiões 

gmail sempre 

pra alinhar atividades com outros membros da equipe, dizer 
como tá o status da atividade, como tá a prioridade, o que foi 
entregue o que não foi entregue, solicitar a um recurso, 
notificar algo que está acontecendo, responder a cliente, 
entrar em contato com terceiros, com terceirizados. 

gmail sempre 

encaminhamento de documentos, pra tirar dúvidas sobre 
determinado ponto do projeto , tanto um membro novo que 
passou a integrar o time que não tem o conhecimento do 
histórico do projeto anterior, como os membros mais 
veteranos mesmo, que eles tem sempre dúvidas ,com relação 
ao encaminhamento das tarefas e etc 

gmail sempre 

na grande maioria tá, a gente utiliza pra qualquer tipo de 
assunto a gente utiliza email, principalmente para tirar dúvida, 
alguma alinhamento, algumas cobrança, enfim, esse tipo de 
coisa 

gmail sempre 
eu acredito que seja a documentação de discussões, envio de 
arquivos e comunicados pra toda a equipe. 

gmail sempre 

na verdade não tem uma circunstância, trivialmente a gente 
tem essa troca de email durante o projeto. para tanto o escopo 
às vezes, mas, principalmente para tirar dúvidas, deixar tudo 
documentado 

gmail sempre 
normalmente quando você tem que formalizar alguma decisão 
do escopo, do andamento do projeto  

Squirrel sempre quando o nível de prioridade não é tão grande da resposta 

gmail às vezes 

pra levantar o que foi feito do projeto durante o dia ou semana, 
como foi combinado, pra saber se tem alguma demanda em 
falta e pra alertar outras pessoas que o projeto está em 
desenvolvimento ou que está com outra pessoa, serve pra um 
acompanhamento durante o projeto 

gmail sempre 
quando eu preciso ressaltar algum ponto importante sobre o 
projeto ou tirar alguma dúvida 
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gmail sempre 
pra comunicar, solicitar algo que tá faltando pros designers, 
para as outras áreas, dúvidas pra ser tiradas com os clientes 

gmail sempre 

recebimento das demandas, pra mandar algumas evidências , 
quando achamos falha no layout , mandamos email pra eles 
com as evidências pra ficar mais fácil de ajustar , e contar o 
status de como está o projeto pro gerente, um 
acompanhamento 

gmail sempre 

praticamente em tudo, tanto pra registrar qualquer 
acontecimento, dúvida ou fato, qualquer escopo que venha ser 
alterado, o email é mais utilizado 

gmail sempre 

todas, desde antes pra marcar uma reunião, pra registro 
dessa reunião, às vezes até troca de definição de escopo, 
durante todo o processo é bem utilizado. fica o registro do 
histórico do projeto, até como forma de documentar  

gmail sempre 

pra solicitações, pra melhorias, pra documentação, pra 
registro de conversa, uma ferramenta importante, uma 
ferramenta formal no meu ponto de vista pra que fique 
registrado o que foi pedido se a descrição foi bem passada e a 
data que foi solicitada 

      

gmail sempre 

pra protocolar alguma coisa que a gente queira mas que 
talvez dê problema, exemplo: quando eu quero alguma coisa 
rápida e eu sei que não tem problema de pedir, peço direto 
por chat, mas, quando eu sei que pode ocasionar em algum 
problema, eu mando por email pra mostrara que estou 
mandando ou pedindo alguma coisa 

gmail às vezes 

quando precisa formalizar alguma coisa que foi falada na 
reunião, a gente discute os pontos e o que for acertado a 
gente formaliza por email pra todos os envolvidos ficarem 
cientes 

outlook sempre 
pra tudo, pra deixar documentado, em relação a escopo, envio 
de arquivos, comunicação com o cliente 

outlook sempre 

primeiro pra passar a estimativa de prazos do projetos, 
segundo pra relatar os problemas que vai impactar no 
andamento do projeto, pra solicitar feedback de outras 
pessoas da equipe, outras áreas 

 

25- Qual ferramenta de 
mensagem instantânea 
(chat) você utiliza nos 
projetos? 

26- Qual a 
frequência da 
utilização de 
mensagem 
instantâneas 
(chat) durante o 
projeto? 

27- Em qual circunstâncias você utiliza a 
mensagem instantânea (chat) no projeto? 

WhatsApp, Facebook 
Messenger, Gtalk / Hangout, 
Skype sempre 

whatsapp a gente usa frequentemente , no 
dia-a-dia mesmo que uma coisa que você 
consegue ter uma resposta mais rápida, o 
facebook messenger a gente usa pelo fato 
de trabalhar com marketing digital, redes 
sociais, a gente as vezes está dentro do 
facebook e conversa coisas instantâneas por 
ele, o gtalk quando está relacionado com as 
entregas descritas neles e o skype a gente 
usa mais quando não está na mesma região, 
por exemplo, quando tá conversando com 
fornecedores em outras cidades/estados  

WhatsApp, Facebook às vezes mensagens instantâneas são mais pra 
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Messenger, Gtalk / Hangout coisas pontuais, dizer se tá no escritório, 
coisas que não vai haver uma continuação, 
pontuais. 

      

Gtalk / Hangout sempre 

internamente entre os membros da equipe 
para assuntos não relevantes usamos 
sempre. alguma dúvida, algum 
questionamento sobre determinada 
atividade, coisas que não precisam de 
envolvimento de outras pessoas ou algum 
alinhamento ou alguma decisão  

Gtalk / Hangout, Skype sempre 

quando a comunicação precisa ser mais 
direcionada, ou então ela precisa ser 
instantânea, com a resposta mais rápida. 
entre toda a equipe do projeto 

Gtalk / Hangout sempre 

apenas pra tirar dúvidas entre os membros 
da equipe, e talvez o cliente dependendo do 
tipo de comunicação que a gente 
estabelecer com ele 

WhatsApp, Gtalk / Hangout, 
Skype, Slack sempre 

pra esclarecer alguns pontos que talvez não 
ficassem claros , pontos pontuais, ao qual 
documentos como wireframe e requisitos 
não chegam detalhados 

Slack sempre 

quando quero uma resposta muito rápida, 
uma resposta instantânea entre os membros 
da equipe. com os clientes a gente faz um 
call no skype quando eu quero que a 
resposta seja rápida com eles 

Gtalk / Hangout, Skype sempre 

tirar dúvidas com outros setores e como vai 
ser feito aquele desenvolvimento e algumas 
dúvidas que a gente faz de equipe que é o 
próximo setor a pegar o projeto. tira dúvidas 
entre as áreas envolvidas no projeto 

Gtalk / Hangout às vezes 

quando eu preciso obter alguma informação 
complementar ou tirar alguma dúvida com 
um membro de equipe. normalmente as 
dúvidas por email são mais técnicas e 
completas, as dúvidas por mensagem 
instantâneas são mais simples 

Gtalk / Hangout às vezes 

pra comunicação rápida direto com outra 
área ou desenvolvedor, pra avisar algo que 
um ou outro precisa fazer, entre os membros 
de equipe 

WhatsApp, Gtalk / Hangout sempre 
pra tirar dúvidas mais rápidas que não vão 
por email, coisas mais rápidas 

Gtalk / Hangout sempre 

pra dúvidas rápidas, questionamentos 
simples, entre a equipe. cliente apenas o 
email 

WhatsApp, Facebook 
Messenger, Gtalk / Hangout, 
Skype sempre 

pra acompanhamento com a equipe, até 
sugestão de aplicação, troca de dúvida 

Gtalk / Hangout sempre 

se for algo mais urgente que precise de um 
retorno mais rápido é a primeira opção, 
agora se for algo que vai ser implementado 
ou que vai ser discutido ainda no futuro, em 
outro dia ainda mais na frente aí parte pro 
email, mas, sempre é utilizada a mensagem 
instantânea, toda hora. 
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Gtalk / Hangout sempre 

quando é uma pergunta rápida, que não 
precisa de tanta burocracia entre os 
membros da equipe 

Gtalk / Hangout, Skype sempre 

geralmente pra alguma besteira, perguntar 
como tá, se tem alguma dúvida, mais pra 
recado ou avisar alguma coisa, pra um 
monitoramento 

WhatsApp às vezes 

quando preciso tirar uma dúvida que eu 
estou longe e não preciso falar com a 
pessoa. ou estou em uma reunião com o 
cliente preciso tirar uma dúvida rápida com o 
analista, quando ele vê já responde 

WhatsApp, chat próprio. PSI às vezes 

quando precisa de uma resposta rápida, 
mas, às vezes não funciona e a resposta 
não vem em nenhum momento 

 

28- Qual a forma que você 
utiliza o quadro visual no 
projeto? 

29- Qual a 
frequência de 
atualização do 
quadro visual? 

30- Em qual circunstâncias você utiliza o 
quadro visual no projeto? 

quadro físico (na parede) semanal 

às vezes a gente não consegue atualizar ele 
semanalmente e isso se estende para uma 
quinzena, a gente usa na circunstância de 
tentar acompanhar as entregas que estamos 
conseguindo realizar e o acompanhamento 
das atividades 

      

quadro físico (na parede) diário 

é utilizado depende do projeto. 
principalmente quando o projeto começa a 
ficar com um pouco de complexidade em 
relação as atividades , por exemplo muita 
atividade, aí uma depende da outra , aí a 
gente tenta tornar elas mais claras, um 
membro de equipe observa onde o outro 
membro de equipe está e a partir desse 
momento ele consegue de repente entender 
que tem um bloqueio em determinada 
atividade , agilizar a parte dele por conta 
daquela outra parte que não ficou pronta,  e 
no conjunto a gente acaba ganhando em 
tempo, em produtividade 

quadro físico (na parede), 
quadro virtual (através de 
sistemas online) diário 

quadro visual para qualquer pessoa da 
diretoria ter uma visão , uma panorama geral 
de como estão as atividades, se tá perto do 
término da sprint, se tem muita coisa feita 
ainda ou não, e usamos lá na ferramenta 
Jira, mas, sempre utiliza também o quadro 
físico. usamos qualquer projeto, pra 
acompanhamento em geral. 

quadro físico (na parede), 
quadro virtual (através de 
sistemas online) diário 

para acompanhar o andamento das tasks do 
projeto, as atividades são definidas, aí o 
quadro mostra o status dela. usam pra um 
acompanhamento do desenvolvimento do 
projeto. 
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quadro físico (na parede) quinzenal 

só pra dar um feedback de quanto já andou 
cada atividade, a gente coloca ao lado de 
cada atividade o percentual dela que já foi 
concluído. 

quadro físico (na parede) mensal 

pra dizer quem tá com o quê, o projeto tal 
está com fulano, pra dividir as tarefas e 
acompanhamento de projetos 

      

      

quadro físico (na parede) semanal 

ver a questão das datas limites, da entrega 
do projeto , de testes, pra saber as tarefas 
que tem que ser feitas e em quais datas 

      

      

quadro físico (na parede) semanal 

ele é pra ser atualizado diariamente, mas a 
cada passo avançado ou cada situação que 
tenha um destaque maior ele é atualizado, 
para acompanhamento do projeto 

      

      

quadro físico (na parede), 
quadro virtual (através de 
sistemas online) quinzenal 

apenas pra acompanhamento, saber os 
trabalhos que tem futuros e presentes, e 
também pra saber as etapas que tem no 
projeto, prazos e o que já foi entregue 

      

  não é atualizado não tem quadro 

 

31- Qual a frequência que são feitas reuniões 
face a face no decorrer do projeto? 

32- Em qual circunstância é aplicado as 
reuniões face a face no projeto? 

periodicamente (ex.: toda semana) 

a gente aplica a reunião primeiro no começo 
pra entender o que é o projeto, o que o 
cliente quer , também durante 
periodicamente, uma ou duas vezes por 
semana pra conferir o andamento das 
coisas em  relação a quem tá liderando ver 
se a equipe tá fazendo do jeito que deve ser 
feito e pra acompanhar mesmo as 
atividades e no final também, porque muitas 
vezes o projeto precisa de uma 
apresentação ou um lançamento, aí a gente 
se reúne também 

periodicamente (ex.: toda semana) 

pra definir atividades, definir prazos, alinhar 
o desenvolvimento, abrir o status das 
atividades, o email a gente usa de certa 
forma pra documentar o que foi falado face 
a face, mas, as coisas são feitas face a 
face, escopo, que é o responsável, qual a 
prioridade, isso é feito tudo face a face 
conversando, depois a gente pega isso e 
documenta no email e envia para os 
responsáveis para o projeto. 

periodicamente (ex.: toda semana) 

periodicamente quando não diariamente. 
checklist, normalmente é: tem coisa pra 
terminar aqui nesse deadline então vamos 
sentar aqui e vamos conversar, 
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normalmente não é toda a equipe do 
projeto, são agrupados em times e cada 
time conversa sobre seu desenvolvimento e 
a gente faz reuniões periódicas por um 
período mais distante que o outro para 
comparar a evolução do projeto 

diariamente 
*pulei a pergunta, mas, a resposta tem em 
outra anterior 

diariamente 

desde a ideação, a concepção do escopo, o 
acompanhamento das atividades, o 
encerramento, a avaliação. 
acompanhamento das atividades diárias do 
quadro 

apenas no início do projeto 

ela é feita apenas no início do projeto, 
apesar disso ser relativo. no início do 
projeto pra passar o briefing e dar um 
overview do projeto como todo, pra gente 
entender o projeto como todo. e dependo da 
complexidade do projeto terá novas 
reuniões de acompanhamento 

periodicamente (ex.: toda semana) 

periodicamente, normalmente uma vez na 
semana. normalmente elas são aplicadas 
pra fazer uma acompanhamento do projeto, 
saber como tá a atividade e ter já um 
preview do que vai vir nas próximas sprints, 
não necessariamente não definindo o que 
cada um vai fazer, mas o que vai vir  pra já 
o que estar sendo feito se adequar ao que 
será feito em seguida (essa são 
semanalmente). as reuniões quinzenais são 
com os cliente e as semanais com a equipe.  

periodicamente (ex.: toda semana) 
quando o projeto tá atrasado, quando não tá 
indo bem 

periodicamente (ex.: toda semana) 

quando uma equipe tá com um pensamento 
de desenvolvimento, de rumo e outra 
equipe tá pensando outra coisa, e as 
informações que a gente tem do projeto não 
é fundamental pra continuar seguindo os 
passos que tem pra fazer. recentemente 
fazemos as reuniões pra dar o feedback  
pro cliente pra saber como está o projeto, 
em que nível está, o cliente precisa saber o 
que está acontecendo. as reuniões são 
semanais 

diariamente 

normalmente para alinhar alguma coisa em 
relação ao projeto , finalidade ou 
funcionalidades, pra acompanhamento do 
projeto  

diariamente 
pra saber o que cada um está fazendo no 
projeto por dia, acompanhamento diário 

apenas no início do projeto 

pra reunião quando a gente recebe o 
escopo do projeto pra dizer os fatores 
limitadores daquele escopo, o que pode ser 
melhorado, basicamente isso . conhecemos 
o projeto na reunião e tiramos as dúvidas 

periodicamente (ex.: toda semana) sobre definição de escopo, alteração 

periodicamente (ex.: toda semana) 
antes de começar o projeto, em alguns 
momentos que a gente acha importante em 



171 

 

 
 

fazer reunião pra atualizar todos os 
participantes e caso haja alguma 
necessidade específica 

periodicamente (ex.: toda semana) 

existe uma no início, uma formal, onde 
todos os indivíduos sentam e analisam o 
escopo do projeto e no decorrer essas 
reuniões vão acontecendo de maneira 
informal. Sempre que necessário, sempre 
vai de um setor para outro e alguém tem 
sugestões de melhorias ou interpretações, 
sempre que o setor vai cobrar o outro, é 
bastante comum todos os envolvidos no 
projeto se juntarem de uma maneira 
informal na sala de reunião ou na própria 
mesa e contam uma ao outro o que está 
acontecendo. as reuniões periódicas são 
para acompanhamento de projetos. Como o 
atendimento é que coleta tudo então tem 
que ser repassado para equipe, apesar de 
todo mundo saber previamente antes pois o 
projeto é orçado com os gestores de cada 
área, mas, o que foi definido o que foi 
acordado na verdade tem que ser passado 
pra equipe, essa reunião inicial de escopo 
do projeto é a mais importante 

diariamente 

ela não é formalmente face a face, no início 
do projeto quando eu recebo converso com 
o front-end pra saber as possibilidades, o 
que a gente pode trabalhar e vou 
conversando também com o programador, 
como a gente fica também numa sala só é 
como se fosse uma reunião mais muito 
informal. basicamente é tirar dúvidas, seja 
do briefing que tá deficitários, ou um 
conflito, não só tirar as dúvidas, mas, 
solucionar problemas que venham ocorrer 
no decorrer do processo 

diariamente 
sempre que precisa, pra acompanhamento 
e quando precisa tirar dúvidas 

apenas no início do projeto 
pra alinhar todo mundo, explicar o projeto e 
alocar a equipe, explicar o escopo 

periodicamente (ex.: toda semana) 

fazer o acompanhamento, porque apesar da 
comunicação ser entre os membros da 
equipe técnica, o gerente de projetos não é 
avisado, tem um pequeno problema aí 

periodicamente (ex.: toda semana) 

faz no início, uma no período intermediário 
e no final, a primeira pra startar o projeto, 
alinhar as informações, a segunda pra 
efetivar o acompanhamento da demanda, 
se tá seguindo o prazo certo, se tem algo 
pra mudar no prazo, e a final pra fechar o 
projeto, se tá tudo ok 

 

33- Qual a documentação 
formal que você utiliza nos 
projetos? 

34- Qual a frequência 
da utilização de 
documentação formal 
no projeto? 

35- Em qual circunstância é aplicado a 
documentação formal nos projetos? 
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documento de escopo às vezes 

normalmente a gente utiliza no início no 
projeto. como os projetos são uma 
universo muito grande já que tem a 
variável inovação, a gente tende a 
desenvolver ele sempre que a linha do 
tempo evolui, vai sendo atualizado, 
começa pequeno termina grande 

documento de escopo, 
documento de requisitos às vezes 

no início pra documentar, tornar escrito 
as ideias, e por questão de padronizar 
também, fazer com que essas ideias 
sejam concentradas num lugar só e que 
as pessoas possam consultar , ter um 
histórico. 

documento de escopo às vezes 
geralmente quando o projeto é de maior 
porte. pra documentar o escopo 

documento de requisitos sempre 

o documento de requisitos é orientado 
aos wireframes e especificando o 
comportamento de cada área e o 
requisito que ela tem que atender. 
sempre que cabe atualização no projeto 
ele é atualizado para ficar registrado 
sempre que surgir algumas dúvidas. 
quando há surgimento de novas features, 
de novas funcionalidades, isso com base 
numa conversa que já existiu no email 

documento de requisitos às vezes 

no início do projeto quando a gente tá 
com bastante contato com o cliente, a 
gente tá fazendo o levantamento de 
requisitos, usamos muito os requisitos, aí 
a gente usa bastante, no começo 

briefing, documento de 
escopo às vezes 

quando o projeto é muito longo, que o 
tem o contrato mais amarrado com o 
cliente e a gente precisa realmente ter a 
entrega toda correta, toda certa, então a 
gente tenta fazer o mais formal possível 
pra deixar tudo alinhado. nos projetos 
menores não utilizamos essa 
documentação 

briefing sempre 
é aplicada pra definir os pontos do 
projeto, definir o escopo 

documento de escopo às vezes 

pra uma consulta direta com o cliente 
tem que ser aplicado de uma forma mais 
formal, é claro  

      

documento de escopo às vezes 

pra que os desenvolvedores tenham uma 
noção exata ou inicial do que vem a ser o 
projeto e possam avaliar, fazer uma 
estimativa do desenvolvimento 

briefing, documento de 
escopo, documento de 
requisitos sempre 

nos momentos que são precisos, desde o 
brainstorm que a gente precisa do 
briefing, do documento de escopo até 
começar o desenvolvimento do projeto 

briefing às vezes 

às vezes significa 80 a 90%. 
teoricamente deveria ser pra todos, do 
menor job ao maior, mas, às vezes 
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temos que apertar aqui , cobrar do 
atendimento, dos setores responsáveis, 
mas, não é sempre. o documento de 
briefing é basicamente um documento de 
escopo, um documento detalhado de 
tudo que vai ser feito, tudo que foi 
fechado e acordado, conteúdo a ser 
implementado, pro meu setor é 
basicamente o material que foi acertado, 
conteúdo que o cliente espera, 
posicionamento de marca, objetivo, tudo. 
Para o setor de front-end não existe 
nenhum briefing, é na conversa mesmo, 
mais informal, acredito eu que do front-
end pro setor de TI também seja na 
conversa informal 

      

briefing sempre 

pra mim ela serve pra indicar as pessoas 
que estão participando da equipe, e pra 
entendimento do projeto como o todo, a 
parte global do projeto, não dá os 
detalhamentos 

documento de escopo sempre 

no escopo a gente reúne as referências 
que o cliente gosta, se vai ser 
responsivo, qual browser vai dar suporte, 
as funcionalidade do projeto. 

 

36- Qual ferramenta de 
videoconferência você 
utiliza nos projetos? 

37- Qual a frequência 
do uso de 
videoconferência nos 
projetos? 

38- Em qual circunstância é usada a 
videoconferência nos projetos? 

Hangout, Skype às vezes 

a gente usa videoconferência mais pra 
conversar com os clientes ou 
fornecedores que não são da mesma 
região da gente. ex.:  tem uma 
fornecedora que está agora nos EUA  
então ela se comunica com agente pelo 
skype , tem outro fornecedor que é de 
Belo Horizonte ele costuma conversar 
com a gente pelo hangout , se comunica 
também dessas duas formas. 

Hangout, Skype às vezes 

quando a gente está tratando com algum 
steakholders que não está próprio e não 
poder tratar face a face, como com algum 
membro do projeto a gente pode discutir 
coisas pelo fato de estar no mesmo 
ambiente, porém, conversar com os 
terceirizados que geograficamente está 
longe não podemos conversar face a 
face, é muito melhor conversar face a 
face por videoconferência do que por 
mensagens instantâneas, normalmente 
as conversas são dúvidas de escopo , de 
documentação , o que ele realmente 
deseja, quando não pode ser feito 
presencialmente é feito via 
videoconferência, quando se tá tratando 
de alguma pessoa que presta serviço  
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pra agência e esta pessoa não está 
próxima, você precisa discutir detalhes 
técnicos, como vai ser feito tal coisa, é 
muito interessante você no visual, vendo 
a expressão do outro. 

      

Skype sempre 

pra reunião de status com o cliente que é 
geograficamente separado  ou reunião 
diária com fornecedores externos 

Skype às vezes 

comunicação com clientes externos, que 
não estão no mesmo estado e não tem 
disponibilidade de viajar, pra alinhamento 
e acompanhamento do projeto 

      

Skype sempre 

normalmente quando é pra fazer alguma 
demonstração da utilização do aplicativo. 
ex. eu fiz o aplicativo e tenho que mostrar 
pro cliente como o aplicativo se comporta 
, como funciona, então é feito via 
videoconferência 

Skype às vezes 

quando acontece algum problema que 
não dá pra marcar uma reunião, aí tem 
que fazer essa call pelo skype, com o 
cliente, sempre com o cliente 

      

      

      

      

      

Hangout, Skype às vezes 

quando há necessidade de uma 
comunicação visual com alguém que 
esteja distante. externo 

Skype às vezes 

depende muito do cliente, se for um 
cliente de fora, outra região aí fazemos 
videoconferência, a gente usa sempre 
que necessário o projeto trava, quando 
precisa de alguma informação, reunião 
de conclusão do projeto, quando o cliente 
tem uma informação pra passar que não 
consegue transmitir em texto, enfim. 
basicamente pra captar essas 
informações com o cliente. 

      

Hangout, Skype às vezes 

basicamente quando a gente tem algum 
projeto que veio da outra filial, externo. 
com membros de equipe, atendimentos 
ou clientes 

Skype sempre 

desde pra tirar dúvidas e apresentar o 
resultado final, só internamente, 
tentamos tratar pessoalmente, mas, 
temos um membro da equipe que mora 
em SP, então o skype é usado 
exclusivamente com ele.  

Skype às vezes 
quando há necessidade de se comunicar 
com algum cliente do exterior e fora do 
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estado 

 

39- Em relação à afirmação 
"A comunicação tem 
influência na motivação 
para a realização dos 
projetos". 40- Justifique sua resposta anterior (questão 39). 

Concordo 

a comunicação é importante na motivação porque quando a gente 
tá se comunicando melhor, a gente consegue perceber melhor o 
andamento do projeto melhor , consegue tá mais próximo do que 
realmente deve ser feito, a gente fica também mais apto a dar e 
receber feedback,  então isso tudo tem muito a ver com a 
motivação , porque quando a gente tá sabendo que o projeto deu 
certo, ficando muito próximo do objetivo de entrega pro cliente e a 
gente consegue entender o que realmente está dando errado e 
também tem o poder maior de dar e receber esses feedbacks, a 
gente acaba realmente ficando mais motivados. quando você não 
tem isso, você acaba se distanciando um pouco dos objetivos e a 
motivação cai, por consequência 

Concordo 

uma boa comunicação com certeza meche com a sua motivação 
em realizar um projeto, pode influenciar de maneira positiva ou 
negativa, se você tá se comunicando e só levando grito, esporro, 
lógico que sua comunicação cai e você começa achar o que tá 
errado, ou você pode ficar mais motivado, no ponto de ah estou 
levando esporro então vou começar a fazer mais coisas, vou virar 
o jogo, vou mostrar que posso fazer melhor, ou você tá 
recebendo elogio e você simplesmente pode diminuir seu ritmo, 
ah  já estou bem não preciso correr tanto, ou isso pode fazer com 
que você, a equipe tem que ter muito cuidado na forma que se 
comunica com as pessoas , tem que conseguir saber se do jeito 
que você tá falando você vai conseguir fazer com que ele fique 
mais motivado ou sua motivação diminua, mas, com certeza 
mexe com a motivação da pessoa. 

Concordo Parcialmente 

não há como fugir do escopo do projeto quando o cliente fornece 
uma necessidade, quando a gente decide de fazer algo, a gente 
não tem como fugir disso, então não é a comunicação adequada, 
100% adequada que vai fazer motivar menos o andamento dos 
trabalhos, no entanto , uma comunicação sim, desmotiva as 
pessoas ao ponto de ficar confusas, perdidas, isso é muito ruim, 
então de maneira geral, eu acho que ela é crucial, mas, ela não 
consegue alterar o escopo central do projeto, então se a pessoa 
tiver desmotivada por motivo de escopo central não tem 
comunicação que resolva 

Concordo 

a comunicação serve pra tudo né, conseguir engajamento com a 
equipe, enfim, dessa forma eu acredito que a comunicação pode 
mover barreiras, pode sim conduzir ao sucesso do projeto. se 
bem conduzida a comunicação pode levantar a equipe , as 
pessoas, e motivar o pessoal a atingir os objetivos. 

Concordo 

porque eu acho que a partir do momento que você não consegue 
se expressar ou enfim ser ouvido, se sente isolado, sua 
motivação cai. pelo menos comigo isso acontece, quando eu falo 
e ninguém me escuta ou quando ninguém me fala nada, isso 
afeta minha motivação 

Concordo 

é como as respostas anteriores, sem comunicação o projeto em 
algum momento ele pode falhar e apenas uma documentação 
formal não resolve o projeto como todo, isso gera uma falta de 
motivação com certeza, se a comunicação for mais eficaz vai ter 
mais motivação pra terminar o projeto com qualidade  
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Concordo 

sem a comunicação do andamento, do feedback, como a gente 
chama, do próprio cliente ou do gerente a gente não sabe se ela 
estar indo pro caminho certo ou não, se ela não existisse. a 
influência na motivação é o fato de ter o retorno do cliente. porque 
a casos que a gente não tem esse retorno e a gente faz sem 
motivação, porque a gente não sabe a finalidade , no que ele vai 
influenciar para o usuário, para o cliente, quando a gente tem 
essa comunicação , esse retorno dele, isso estimula a gente a ter 
novas ideias , implementar de maneiras inovadoras algumas 
coisas pra atender a demanda do usuário, do cliente. 

Discordo parcialmente 

porque ela pode tanto me motivar quanto pode me desmotivar, 
digamos que eu tô no meu projeto focado e centrado quando 
alguém vem e tenta falar comigo e isso tira todo o meu foco isso 
me desmotiva, mas, em contra partida ela pode me motivar, 
porque quando eu estou com uma dúvida eu preciso de alguém. 
então é às vezes e nem sempre eu preciso de alguém 
conversando comigo 

Concordo Parcialmente 

nem sempre a gente pega projeto que a gente quer fazer , mas a 
motivação para o desenvolvimento depende mais do seu bem-
estar com a empresa do que com o "não quero fazer esse 
projeto", você pode juntar o fato de você tá bem com a empresa 
tá tudo certo e você está desmotivado pra fazer o projeto. em 
relação a comunicação da empresa com o funcionário, o que 
pode melhorar é isso, uma conversa com o time que vai 
desenvolver o projeto, qualquer um pode estar desmotivado, 
querendo fazer o projeto só por entregar e outro estar super 
motivado e pode levar a motivação pra outra pessoa a também 
desenvolver um projeto legal 

Concordo 

porque é através da comunicação onde além de alinhar as 
questões de projetos, as questões de fatores motivacionais por 
conta de ter sempre como antecipar que recursos usamos 
naquele projetos. se a comunicação for bem feita, bem distribuída 
acaba sendo um fator de motivação pra equipe 

Concordo 

eu preciso que exista um acompanhamento, a comunicação dos 
gestores pra que eu veja que a tarefa está sendo bem executada 
pra que não haja complicações de erros futuros. o feedback dos 
gestores motiva, se eu mostrar pra ele que tá tudo certo então pra 
mim é uma motivação a mais pra que eu continue no caminho 

Concordo 

quando a gente realiza um trabalho entregando no prazo , da 
maneira que o cliente esperava, a gente recebe um elogio isso 
motiva a gente a tá melhorando sempre pra entregar projetos 
cada vez melhores. quanto mais fechado, definido for o projeto , o 
escopo dele, a tendência é que saia um projeto melhor, se 
entender o projeto bem motiva mais. 

Concordo 

voltando aquela primeira ideia da comunicação que vai de certa 
forma ajudar em todos aspectos do projeto do início ao fim e em 
relação a equipe, então é essencial. essa ajuda que ela traz 
motiva em relação aos projetos 

Concordo 

a participação ativa do integrante está diretamente ligada a 
comunicação, não ser apenas um mero executor , mas, um 
participante de fato do projeto, um colaborador. quando ele se 
sente mais participante ele se sente mais motivado , então 
quando a gente troca ideia, aceita sugestão, fica motivado pra 
trazer alguma novidade motiva bastante 

Concordo 

quando você trabalha com uma certa abertura do que pode ser 
sugerido ou melhorado, críticas construtivas de uma forma geral, 
não tem barreiras, uma melhoria do ambiente do trabalho , do 
projeto,  acho que a motivação vem através disso, acho que só 
tem a somar, volto a dizer se ela for eficaz, se não acaba 
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desmotivando, tem retrabalho, a motivação vai embora e perde o 
cliente perde a equipe, a comunicação sempre tem que ser eficaz 

Concordo 

é porque  as vezes você começa a discutir o próprio projeto 
mesmo informalmente e alguém acha um ponto de vista que você 
não tinha enxergado e você começa a achar bacana, começa 
explorar possibilidades no decorrer da conversa e isso vai 
motivando mesmo " como a gente vai fazer isso de tal maneira, 
que  tal o outro jeito...  coisas que nem o próprio briefing 
deslumbrou, a gente acaba se comunicando para deslumbrar isso 
e aplicando no resultado e tem projetos que muitas vezes acaba 
que deixa de ser um projeto pra ser “o projeto”, todo mundo se 
empolga em fazer 

Concordo 

basicamente o entendimento do projeto como um todo, se a gente 
não consegue uma comunicação fácil, a gente acaba limitando e 
tendo problemas no futuro, o que acaba desmotivando a equipe, 
por falta de conhecimento do projeto você acaba ficando frustrado 
porque sabe que você vai ter retrabalho por exemplo, que você 
tem uma dúvida mas não pode ir atrás da informação por 
qualquer motivo que seja, isso frustra bastante 

Concordo Parcialmente 

eu acho que a motivação está mais no desafio ali do que você vai 
ter que fazer no projeto do que na comunicação em si. acho que a 
maioria dos nerds são movidos a desafios, então quanto mais 
complexo, diferente, fora da realidade da pessoa, mais 
estimulado ele vai se sentir. se houver uma comunicação mais 
efetiva, a pessoa fica mais motivado a desenvolver o projeto 

Concordo 

se o gerente não for muito comunicativo, não souber expressar as 
necessidades, não tiver um bom jeito, não leva a leva a equipe 
pra frente. tem que saber se comunicar muito bem, saber falar , 
liderar a equipe. se não souber se comunicar , for desanimado, 
colaborador nenhum vai se animar também, nem se espelhar 
nele, a equipe desmotiva 

Concordo 

eu concordo porque quando a equipe se comunica dá a sensação 
de proximidade dos membros por questão de unir mais a equipe, 
se não tem sempre passa a ideia que aquela coisa está jogava, 
não tá participativa, quando tem essa comunicação forte , a ideia 
mais é que a equipe está mais motivada 

 

41- Quais meios de 
comunicação 
motivam mais a 
equipe no projeto em 
sua Agência Digital? 

42- Existe ferramentas 
de comunicação que 
proporciona uma 
melhor motivação na 
equipe durante o 
projeto? 

43- Se você respondeu sim a questão anterior 
(42), quais são essas ferramentas que ajudam 
na motivação da equipe no projeto? 

comunicação verbal sim 

eu acho que as ferramentas de mensagens 
instantâneas ajudam na motivação porque 
quando você precisa de alguma coisa tanto por 
parte da equipe, quanto dos líderes você 
consegue uma resposta rápida, literalmente 
instantânea e isso ajuda na motivação porque 
você não fica esperando pra ter aquela 
resposta e ferramentas como email ajudam 
também na motivação porque elas conseguem 
organizar as demandas e conseguem ajudar 
no acompanhamento das atividades 

comunicação verbal não sei   

comunicação verbal, 
reuniões motivam 
mais não sei   
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comunicação verbal não sei   

comunicação verbal não sei   

comunicação verbal sim 
talvez a visual, a gente tá trabalhando com 
isso a pouco tempo 

comunicação escrita, 
comunicação verbal sim 

videoconferência e mensagens instantâneas 
(skype e slack) 

comunicação visual não   

comunicação visual, 
comunicação verbal não sei   

comunicação verbal não sei   

comunicação visual não sei   

comunicação verbal não   

comunicação visual não   

comunicação verbal não sei   

comunicação verbal, 
elimina barreiras, a 
partir do momento 
que você pode 
levantar pra 
conversra com o 
outro isso motiva 
mais, se você for pro 
lado burocrático além 
da demora, aumenta 
o ruído, porque você 
pensa em algo, mas 
nem sempre 
consegue traduzir  não sei 

eu não sei porque, pois não sei até que ponto 
a ferramenta consegue ser importante pra 
motivação, eu acredito que a comunicação 
verbal é mais motivadora por eliminar 
barreiras, então a partir do momento que eu 
reconheço que a motivação verbal é 
importante é motivacional, eu não sei até que 
ponto a ferramenta vai motivar mais que a 
verbal 

comunicação verbal não   

comunicação visual não   

comunicação visual, 
comunicação verbal sim 

talvez. o Run.run it, é o gerenciador de tarefas, 
você cria lista de tarefas pra pessoa, o prazo 
da tarefa e a descrição, percebemos que 
quanto mais dicas tem na descrição. é uma 
ferramenta online 

comunicação visual, 
comunicação verbal não   

comunicação visual não sei   

 

44- Descreva as boas práticas de comunicação aplicadas nos projetos da sua Agência Digital. 

tem umas técnicas que a gente usa pra tentar organizar pra comunicação não ficar 
desorganizada , a gente procura criar uma rotina também, por exemplo, por ser mensagem 
instantânea padronizar certos horários pra não sair do horário comercial, no sentido de não 
mandar muitos emails longos, tentar ser sucinto , a forma que a gente se comunica 
abertamente, ao mesmo tempo quando é no começo do projeto tem a possibilidade de fazer 
brainstorm, a abertura mesmo pra conversar o que estar acontecendo e pra expor suas ideias, 
acho que isso aí acaba ajudando.  

acredito que a gente é bastante ágil, no ponto de vista de não gastamos tanto tempo com 
documentação, com "vamos documentar", em algum momento seria interessante a gente fazer 
isso até pra do ponto de vista do desenvolvimento de software é muito interessante conseguir 
ter visualmente a estrutura, mas, de certa forma essa maneira ágil faz a gente caminhar rápido, 
possibilita uma integração muito grande com a equipe, ela sempre sabe quando o outro tá mal 
humorado , quando não tá , você tá conversando com as pessoas, causa uma aproximação 
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com a pessoa, isso é inegável, quando você recebe uma resma de ofício é uma coisas muito 
fria lendo um documento, tentando entender o que uma outra pessoa quis dizer , quando uma 
tarde de conversa podia lhe dizer tanto mais coisas e até requisitos são dinâmicos, se você 
entrega uma resma de documentação quando você terminar de ler provavelmente os primeiros 
requisitos todos já mudaram, porque a cabeça do cliente já mudou, é muito melhor você tá 
construindo isso passo a passo através de conversas. do ponto de vista de software ele tenta 
escrever ele muito bem comentado, onde um software bem escrito, ele já é auto documentado, 
ele é bem legível gente tenta sempre tá conversando, ver o status do projeto, fazer checklists 
de atividades e marcos pequenos, onde a gente tenta não fazer marcos de 1 ano, e sim 
marcos quinzenais, onde a gente possa  ter noção de como tá o desenvolvimento, a gente 
consegue planejar como vai tá daqui a 15 dias , muito mais fácil do que planejar 6 meses, 
porque tem tantas coisas que podem acontecer, a gente tenta usar o quadro, mas, é 
complicado usar quando não tem tantas pessoas envolvidas, então você acaba perdendo muito 
tempo documentado, apesar de ser uma documentação rápida , mas, você tá documentando 
pra você, acabe sendo um pouco desnecessário.  

primeiro separar as afinidades por áreas ,  a gente definiu quatro áreas de funcionamento e aí 
a comunicação ela fica mais ligada na sua área, quando tem uma comunicação que é mais 
transversal, também é feita mas deixando muito claro que estão sendo feitas em áreas 
transversais porque necessitam de uma resolução para determinada coisas.  feitas através de 
emails, reuniões periódicas, as pessoas preferem , como a empresa não é muito grande, elas 
preferem que a gente se encontre , falando uma com as outras e encaminhe documentos 
posterior ou anteriormente a essas reuniões.  

como a gente trabalha na maioria dos casos com scrum. bom as reuniões de planejamento, 
não sei se seria o caso, é onde a gente pega o escopo macro e trona ele, transforma ele em 
pequenas tarefas com toda a equipe , inclusive a gente por esse projeto de composição, de 
estimativa pra ficar todo mundo alinhado e a sprint evolua com clareza de tudo que precisa 
fazer pra alcançar a objetividade,  

eu acho que uma forma de você comunicar tudo a quem estar interessado, os steakholders 
daquela atividade, onde são comunicados de tudo, acho que aí o projeto flui naturalmente, 
mas, se fragmentar demais a informação há perda sempre. o que acontece aqui na agência da 
gente é toda a equipe que está alocada no projeto, a gente tenta ao máximo possível reunir 
todo mundo no local e dizer a mesma coisa pra todo mundo e alinhar na hora se tiver alguma 
dúvida alguma coisa. depois continua havendo reuniões para alinhamento caso haja outra 
mudanças no projeto, , divide as atividades de cada. mas, a partir do momento que é preciso 
que todo mundo saiba, é chamado cada um quantas vezes sejam necessárias pra que essa 
informação não tenha ruídos, não gere informação cruzada. 

quando o projeto a gente primeiramente utiliza a comunicação escrita que é a formal, a 
documentação. posteriormente a gente usa outra técnica que é a verbal, as reuniões face a 
face , e dependendo do projeto a gente pode usar algo visual também. as boas práticas 
depende muito de cada projeto 

a única prática que é aplicada é quando há decisões a ser tomadas que influenciem em prazos 
e como vai ser a entrega é sempre registrar através de email.  

os quadros são uma boa técnica, a gente usa o Trello  que a gente bota as tarefas lá também, 
que é um gerenciador  de tarefas, a gente usa uma ferramenta com o cliente que e o Help 
Scout 

quando a gente vai entregar um projeto, principalmente pra outra equipe eles sempre chama a 
gente pra que a gente passe pra eles o máximo de informações que a gente sabe , e que  às 
vezes eles sabem algo que não sabem, então tentamos conversar com eles e até coisas que 
passou despercebidas no projeto, eles alertam como validação de formulário, coisas que a 
gente podem ter passado despercebido, eles voltam atrás e falam o que tá faltando através de 
conversas.  

inicialmente temos a reuniões em grupo onde são debatidos o escopo e qual a finalidade do 
projeto e como desenvolvê-lo, aí depois com isso a gente pode estimar as demandas e ver o 
tempo necessário pra executar o projeto, durante o projeto tem os acompanhamentos com 
troca de informações, tem a questão de informação entre a equipe que desenvolve e a pessoa 
responsável por apresentar ao cliente , comunicação via email e reuniões. na entrega do 
projeto tem a comunicação pra saber o nível de satisfação do cliente  em relação ao projeto e a 
partir daí podemos identificar alguns pontos de melhorias , alguma necessidade a mais que 
seja desejada pelo cliente, normalmente por email 
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email, reuniões de curta duração e às vezes gtlak 

a gente consulta email pra ver as novas demandas, tem a ferramenta também da empresa que 
a gente recebe as tarefas, o Publi, ferramenta de gerenciar pauta, verifica o escopo  e começa 
a desenvolver. a medida que vai desenvolvendo  vai colocando isso hospedado, em 
homologação, pra visualização de status, encaminha pro gestor, clientes pra poder ter o 
acompanhamento no caso e a medida que tiver chegando no fim a gente coloca isso no 
ambiente final.  no final antes de entregar tem os testes pra ver se tá tudo ok e colocar em 
produção 

na verdade eu crio que não uma técnica, mas a comunicação diária, até uma conversa mais 
informal durante o dia de trabalho que a gente para pra trocar uma ideia, tudo isso ajuda, eu 
não como uma sistemática que a gente pode utilizar. usamos conversas no dia a dia. utilizamos 
email pra fazer o histórico pra registro pra tirar dúvidas  

as etapas de receber o briefing correto, as reuniões que são regulares e a documentação em 
relação ao escopo, ao pedido do cliente. usamos as reuniões periódicas 

existe uma reunião inicial onde o projeto é orçado, essa primeira reunião não necessariamente 
precisa ter todos os membros envolvidos, às vezes sim , às vezes não. após aprovado pelo 
cliente e contrato assinado óbvio tem a reunião de escopo, onde é transmitido pelo 
atendimento aborda o que foi acordado, acontece entre os envolvidos dos projetos, não 
necessariamente os gerentes, pois os mesmos já estão cientes do projeto e depois passar pra 
cada setor que passar a se cobrar de forma informal, basicamente informal, porém existem 
relatórios em tudo que é feito, erros, melhorias, pendências em geral. e depois tem a qualidade 
onde é feita por todos da equipe, todos testam ou deveriam testar e colocam seus comentários 
nesse documento que é compartilhado e aí sim todo mundo começa a correr atrás de 
melhorias 

não considero boas práticas, o processo lá é o atendimento passa o briefing pro designer , que 
discute com a equipe informalmente, produz a parte dele, retorna pro atendimento, o 
atendimento retorna pro front-end , o fonrt faz a parte dele volta pro atendimento que leva pro 
programador, ele faz a implementação e o sistema é entregue, não é uma questão de chamar 
de boas práticas, é uma metodologia simples de três etapas 

reuniões diárias pra falar sobre o projeto com toda a equipe, são muito importantes e útil, tem 
uma reunião pra entendimento do escopo, quando o projeto chega até mim a gente tenta 
seguir uma plataforma de desenvolvimento, saber primeiro que tipo de projeto é pra saber que 
tipos de funcionalidades a gente vai usar, pra isso a gente tem um banco de informação onde 
montamos o projeto baseado nele, além disso a gente checa o layout pra ver se condiz com o 
que o cliente tá querendo, questão de responsividade, de funcionalidade, se vai ter mais prazo 
ou não, depois disso começa o desenvolvimento, fazemos as reunião diárias, no final o teste 
de qualidade, ajustes, qualidade e entrega pro cliente 

o primordial é o briefing e o escopo do projeto, são essenciais para o projeto funcionar, depois 
disso, pra acompanhamento diário mesmo, uma reunião pra explicar como vai ser o projeto, 
como vai ser tocado, os envolvidos, quem pode tirar dúvidas, depois disso um 
acompanhamento diário , alguma dúvida , algum problema, pra sempre deixar o cara da melhor 
forma possível pra que ele tenha uma boa produtividade e sempre procurar dar feedback 
positivo e negativo, pra ele saber se está no caminho certo se tem que melhorar 

as reuniões , a comunicação verbal, o gerente tem que ser amigo da equipe pra passar as 
ideias, expor problemas, a comunicação por email é bem utilizada pra deixar documentado pra 
equipe e cliente e as atas de reuniões que são obrigatórias, relatórios 

o processo que a gente segue é a reunião quando o projeto chega pra definir as demandas, vê 
como tá a disponibilidade de cada um, pois tem outros projetos,  pelo líder de equipe, que faz 
essa distribuição, no intermédio de uma reunião pra outra, a comunicação é feita por email e 
em alguns casos pessoalmente, informais. na reunião final a comunicação por email ou 
informalmente, pra conclusão do  projeto 

 

45- Descreva as boas práticas motivacionais (que motivam indivíduos e equipes) aplicadas nos 
projetos da sua Agência Digital. 

a comunicação é uma boa prática que mexe muito com a motivação, mas, também o fator de 
conseguir ter uma proximidade com a equipe e liderados e não trabalhar sob pressão , apesar 
de tá sendo buscando resultados maiores, mas, a gente não trabalha sob pressão e consegue 
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sempre achar um tempo ou outro desfocar um pouco do projeto, conversar um pouco, tirar uma 
tarde pra trocar ideias, conversar sobre coisas que não necessariamente estão ligadas aos 
projeto , acaba lhe deixando um pouco mais a vontade e motivado pra seguir com o projeto 

acho que a equipe está muito ligada, a gente sabe onde a gente quer chegar, sabe o que tá 
faltando pra gente chegar e por isso a gente acaba comemorando a cada vitória. eita a gente 
conseguiu isso, muito massa , ver as pessoas usando, você ver uma equipe que está dedicada, 
que estar querendo o sucesso da agência e você vendo o passo a passo do sucesso da 
agência e você ver que é parte daquele passo, vê que tem muito o que fazer, mas, nesse 1 
ano, essa equipe junta conseguiu fazer muita coisa.. eu estava conversando com uma amigo 
meu que saiu de agência pequena pra uma de grande porte e ele falou que não aguentou 
passar 5 meses , porque ele estava naquela coisa de eu sei o que estou fazendo, sei onde 
quero chegar , vamos comemorar. e numa empresa  grande ele não sabia o que estava 
fazendo, entregava as atividades mais não sabia a visibilidade do que pra o projeto estava 
servindo, porque o projeto era tão grande e ele só uma peça da engrenagem. eu participo 
ativamente em várias discussões, em diversas áreas e isso faz você ver resultados após 
resultados. 

nós procuramos , não é muito maduro isso, mas, procuramos criar formas de comunicação que 
as pessoas possam trabalhar e sugerir coisas no processo de desenvolvimento, encaixar 
dentro do processo de comunicação a gente chama de brainstorm , qualquer atividade a gente 
sempre faz um brainstorm, uma revisão do que aconteceu no passado, pra poder ouvir e ter 
novos insites e colocar isso em prática e as pessoas ficam mais motivadas porque estão 
contribuindo no projeto de outra maneira e não da mesma maneira que tá ali pré-determinada 
pelo escopo, de uma certa forma elas consegue refletir sobre algumas coisas graças a esse 
tipo de integração, então a gente vê isso como um bem motivador e bem positivo, os caras 
ficam bem empolgados´. e através das coisas que já aconteceram tentar evitar erros futuros e 
previsões 

eu acho que esse fato de decomposição de atividades ao nível ali de uma tarefa, é algo que 
motiva intrinsecamente porque eu acho que o pior cenário de todos é você tá trabalhando em 
algo que você não sabe bem o que você precisa fazer pra alcançar seu objetivo, então o fato 
de você decompor as atividades ou decompor o escopo macro em micro ajuda muito a passar 
tranquilidade pra equipe, pois eles sabem exatamente aquilo que eles precisam fazer com 
priorização, sabem o que precisam fazer primeiro , por último, enfim, e quanto tempo em média 
vai precisar pra cada atividade, acho que isso sim ajuda atrelado naturalmente a um bom 
acompanhamento, ao dia-a-dia, a dar todas as condições que eles precisam pra realizarem as 
tarefas deles, acho que isso sim passa uma segurança que motiva eles a estarem aqui no dia-
a-dia trabalhando. as boas condições seriam: não ter impedimentos, de infraestrutura, de 
conforto, de barulho no ambiente , enfim, essas questões que estão muito ali ao redor de todos 
e muitas vezes acabam atrapalhando. 

eu acho que o meeting diário é uma boa forma de estar todo mundo acompanhando o projeto , 
as informações atuais, reuniões de acompanhamento do dia a dia, não as de planejamento que 
eu acho que já engessa um pouco,  email, acompanhamento de informações, tipo o cliente 
mandou um email aí é importante todo mundo saber, informações mais técnicas deveriam ser 
sempre compartilhadas. esse compartilhamento traz uma motivação porque se dar a ideia do 
andamento do projeto e a noção que o projeto estar andando , estar correndo , satisfação do 
cliente, a evolução do projeto é altamente motivador, a equipe ver o resultado. 

eu considero duas, tanto a verbal quanto a visual também  

quando há um retorno do cliente ou usuário sobre um comportamento da aplicação , se tá 
agradando ele ou não, independente de ser positivo ou negativo o retorno dele, mas, o fato 
dele registrar isso de forma escrita , estimula e melhora o desempenho do profissional, do 
técnico. 

a conversa via mensagem instantânea utilizando o Slack acho que dá pra motivar um pouco, o 
Trello também , bastante, pelo fato dele organizar as tarefas, ele organiza as tarefas por dia 

é ter um resultado legal e quando for entregar o projeto satisfazer o que foi solicitado pelo 
cliente e ter um feedback positivo disso. de um tempo pra cá a gente vem tentando usar 
tecnologias novas , que não usamos tanto, então a gente se motiva a estudar pra desenvolver 
o projeto com a tecnologia nova , gera desafios pra equipe em mostrar para as pessoas que 
tem outras possibilidades de fazer aquela determinada situação 

um briefing bem definido já é um bom começo para motivação, discutir sobre o briefing, 
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identificar algumas melhoras, algumas sugestões para o mesmo e também as reuniões diárias, 
são fatores motivantes 

reuniões diárias entre todos da equipe, feedback dos clientes pra alguma ideia que a gente 
tenha dito 

as reuniões, no caso a troca de informações entre os membros da equipe, passando 
referências do que tem de mais atual pra ser desenvolvido, uma troca de conhecimentos 

acredito que seja todo ambiente que se forma após reuniões, essa troca de ideias que a gente 
tem durante o projeto, essa forma, a gente se ajuda bastante, não tem como se sentir acuado 
um com o outro colega de trabalho, isso é o que  mais motiva, mesmo que dê algo de errado a 
gente se ajuda. a comunicação entre a equipe motiva muito 

as reuniões seja ela qual for, em qualquer etapa do projeto que integre todos os envolvidos é 
extremamente importante, mesmo que a pessoa não tenha nada a colaborar verbalmente, mas, 
ela se sente integrante no projeto, se sente participativa, é bem importante e motivante 

as reuniões informais, a comunicação verbal, e informal, por ser mais prática e objetiva, deixa 
mais eficaz e transparente, a partir do momento que ela é mais direta, evita ruídos e eu acho 
que essa pequenas reuniões entre setores são as melhores, mais motivacionais 

a empresa que eu trabalho o processo é muito engessado, não faz nenhum tipo de prática, não 
dá pra dizer que exista uma questão motivadora no meio, a equipe que se motiva porque é a 
necessidade da própria equipe, não é uma desejo da empresa, a empresa só quer que você 
produza o resultado 

reuniões diárias ela auxilia muito e faz com que o desenvolvedor fique muito mais seguro com 
o desenvolvimento do projeto, onde você fala o que tá fazendo e escuta o que todo mundo tá 
fazendo, tem uma noção se você tá no caminho certo ou não. 

o feedback interno, dos gestores em si e também o feedback do cliente positivo ou negativo 

as reuniões semanais são muito motivacionais, porque os diretores sabem se expressar muito 
bem e sabe mostrar exatamente o ponto que ele quer atingir, com qualidade 

reuniões, porque ali é mas fácil da equipe verbalizar o que está acontecendo, que apesar do 
email ser uma coisa prática, não é mesma coisa de você externar, eu acredito que isso motive 
mais do que a comunicação eletrônica. na reunião como são com todos os membros 
geralmente, existe uma verbalização da situação de cada um, uma integração, no caso, você 
pode avaliar como tá as coisas atualmente e esclarecer as dúvidas ali mesmo, é isso que 
motiva. 

 


