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“Those who work in the real estate industry tell us that the three most 
important aspects of real estate are location, location and location. 
The software development process equivalent is communication, 
communication and communication. Communication is taking place 
constantly within a software development process at every level.  In 
fact, no process (work) can occur without it!  In failed projects, 
communication, or failure of it at some level is usually a major 
contributor to the project's downfall” (PALMER, 2002). 
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RESUMO 
 
 
No século que se inicia, o gerenciamento das comunicações em projetos deverá se igualar, 
em importância, como fator de sucesso no desenvolvimento de projetos, aos 
gerenciamentos de escopo, tempo, custo e qualidade. Essa é a visão de Adrian Lammi, 
Presidente do Northeast Ohio Chapter do Project Management Institute (PMI). 
Esse crescimento, em importância, da gestão das comunicações em projetos tem como 
aliados, a globalização, o Gerenciamento da Qualidade Total (TQM), os padrões definidos 
pela International Organization for Standardization (ISO) e o Guia PMBOK. 
O gerenciamento dos projetos de desenvolvimento de software também deverá dar maior 
ênfase aos processos de comunicação, fator crucial em projetos intensivos em tecnologia e 
conhecimento e dependentes da identificação das reais necessidades dos clientes.  
O Rational Unified Process−RUP, por exemplo, é um framework bastante completo, adota 
boas práticas de gerenciamento de projetos e é largamente utilizado. Entretanto, apresenta 
lacunas no que concerne ao processo de gerenciamento das comunicações: esse processo 
não está sistematizado, é incompleto e fragmentado. 
Embora a estrutura do RUP já sirva como um canal de comunicação, através da produção, 
distribuição, atualização, armazenamento e controle de artefatos, há a necessidade, em um 
processo de desenvolvimento de software, de um melhor gerenciamento dos outros meios 
de comunicações formais. 
A comunicação, em projetos pequenos, pode ter como característica mais forte a 
informalidade, mas em projetos de portes médio e grande necessita ser planejada, 
coordenada, avaliada e ser objeto de um processo de melhoria contínua, através das lições 
aprendidas. Além do que, necessita-se, para um gerenciamento eficaz, de uma visão 
sistêmica dessa área de conhecimento do Guia PMBOK, que pode ser suprida, através da 
identificação de seus processos e de suas interfaces. 
Acrescenta-se a essas questões o fato de que a comunicação, como ferramenta estratégica 
do gerente, está sendo subutilizada no RUP. A ênfase é na sua função informativa. As 
demais funções da comunicação, identificadas por Lee Thayer: comandar, instruir, 
influenciar (indireta e encobertamente), persuadir (direta e manifestamente) e integrar, não 
são tratadas com a relevância que merecem, pois o RUP é muito voltado à área técnica.  
Nesse contexto, esta dissertação, propõe-se a sistematizar e complementar o processo de 
gerenciamento das comunicações no RUP, com base no tripé formado pela norma ISO 
10006 (diretrizes), pelo Guia PMBOK (definição dos processos, conceitos e 
procedimentos) e pelo método alemão Metaplan, desenvolvido para a condução de 
workshops, diminuindo-lhes o custo, através de aumento de produtividade.  
A idéia central é estender o fluxo de trabalho da disciplina de gerenciamento do projeto do 
RUP, inserindo o subfluxo gerenciar comunicações do projeto, com atividades de 
planejamento, como a elaboração de um plano de gerenciamento das comunicações, e de 
gerenciamento de rotina.  
 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento das Comunicações em 
Projetos, Gerenciamento, Comunicação, Rational Unified Proces s− RUP.  
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ABSTRACT 
 
In the beginning of this century, communications management should be equally important 
to the management of scope, time, cost and quality, as a success factor in projects 
development,. This is Adrian Lammi´s view, President of the Northeast Ohio Chapter of 
the Project Management Institute (PMI).  
The allies for the increasing importance of managing project communications are the 
globalization, the Total Quality Management (TQM), the standards defined by the 
International Organization for Standardization (ISO) and the PMBOK Guide.  
The software process development management should also give greater emphasis to the 
communications processes, a crucial factor in projects which are technology and 
knowledge intensive and dependent on the identification of customers’ real needs. 

The Rational Unified Process-RUP, for example, is a fairly complete framework, adopts 
good management practices in project and it is widely used. However, it presents gaps 
concerning the process of managing communications, which is not systematized, is 
incomplete and fragmented. 
Although RUP structure already works as a channel of communication, through the 
production, distribution, updating, storage and control of artifacts, there is a need for a 
better management of other means of formal communications in software process 
development. 
The communication in small projects can be informal, but on midsize and large projects it 
needs to be planned, coordinated, assessed and be subject to a process of continuous 
improvement through lessons learned. In addition to that, for an effective management, it is 
necessary a systemic view of this area of knowledge of the PMBOK Guide, which can be 
met through the identification of its processes and its interfaces.  
It adds up to these issues the fact that communication, as a strategic tool to the manager, is 
being underused in RUP. The emphasis is on its informative function. The remaining 
communication functions, identified by Lee Thayer: command, instruct, influence (indirect 
and hidden), persuade (direct and obvious) and integrate, are not treated with the relevance 
they deserve. That’s because RUP is very dedicated to the technical area. 
In this context, this dissertation proposes to systematize and complement the process of 
managing communications in RUP, based on the tripod formed by the ISO 10006 
(guidelines), PMBOK Guide (definition of processes, concepts and procedures) and by the 
German method Metaplan, developed for the conduct of workshops, reducing their cost by 
increasing productivity.  
The central idea is to extend the workflow of RUP's project management discipline, adding 
to it  project communications management workflow,  containing planning activities such 
as preparation of a plan for managing communications, and management of routine. 
 
 
 
Keywords: Project Management, Communications Management in Projects, Management, 
Communication, Rational Unified Process −RUP. 
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1 1 1 1 INTRINTRINTRINTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO    
 

 
Este capítulo introdutório apresenta o contexto e a motivação para a realização 

desta dissertação, os objetivos que se pretende alcançar e a estrutura do trabalho.  

 
1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

Dentre as conseqüências do processo de globalização, podem-se citar a acirrada 

competitividade nos mercados internacionais, clientes cada vez mais exigentes, com 

demandas mais sofisticadas e complexas, e meios de comunicação e recursos de 

informática em evolução crescente. 

 Esse quadro leva a maiores exigências em padrões de qualidade, necessidade de 

inovação tecnológica e excelência em gestão de projetos. Segundo Sotille (s.d., a), o 

gerenciamento de projetos constitui o princípio organizacional para o século que se inicia. 

Para Kerzner (2006, p.34) “a globalização e a tecnologia farão com que a boa prática de 

gestão de projetos se torne ainda mais importante do que já é”. 

Com a expansão do conhecimento humano em exponencial (MEREDITH, 1995), 

novos métodos são introduzidos e novas visões e abordagens são incorporadas às gestões 

das organizações e de projetos.  

A Gestão da Qualidade Total, revisando as interpretações da obra de Deming, 

propõe uma liderança comunicativa e incorpora elementos de administração estratégica, 

como os “fatores-chave de sucesso” (RIVERA; ARTMANN, 1999).  

A Learning Organization introduz a necessidade de aprender a aprender através da 

reflexão, indagação, de argumentação e de colocação autêntica. As técnicas e instrumentos 

para esse aprendizado se encontram em cinco disciplinas: a aprendizagem em equipe, o 

trabalho com modelos mentais que embasam a visão do futuro (cenários), o domínio de si 

mesmo, a visão compartilhada e o pensamento sistêmico (SENGE, 1998). 

 Peter Senge (1998) defende a idéia de que as organizações trabalham do modo 

como trabalham, em última análise, por causa do modo como as pessoas pensam e 

interagem. Enfatiza a liderança como principal responsável pelo aprendizado coletivo. Para 

ele, o sucesso das organizações depende de se cultivar nas pessoas o comprometimento e a 

capacidade de aprender. 
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Na área de gerenciamento de projetos, uma iniciativa importante é o Project 

Management Body of Knowledge − PMBOK® Guide1, do Project Management Institute2. 

− PMI. Esse Guia apresenta um conjunto de práticas universalmente aceitas, vem sendo 

aperfeiçoado e encontra-se em constante evolução. Entretanto, em decorrência de ser muito 

genérico, aplicável a qualquer área, necessita ser complementado e adaptado para a área de 

desenvolvimento de software.      

Também na área da tecnologia da informação os modelos têm sido objetos de 

estudos para se adaptarem às novas exigências do mercado 

Ivar Jacobson, um dos criadores do Rational Unified Process-RUP3 e pai da 

Unified Modeling Language-UML, Pan Wei Ng e Ian Spence (2007) propõem uma nova 

abordagem para processos de desenvolvimento de software, conceituando-os como um 

conjunto de práticas, representadas por cartões físicos ou eletrônicos, que podem ser 

alterados conforme as necessidades, os conhecimentos, a experiência e a maneira de 

trabalhar da equipe.   

Para gerenciar o repositório dessas práticas, criaram uma nova ferramenta 

denominada EssWork (Essential Work). 

Segundo esses autores, os processos na abordagem tradicional nunca serão 

totalmente completos, nunca serão adotados de forma completa, não transmitem 

conhecimento de forma eficiente e podem ser “estúpidos” algumas vezes. Eles buscam um 

processo adaptativo, extensível e capaz de absorver boas idéias. Com esse discurso 

anunciam uma nova era da Engenharia de Software.   

Danilo Sato (2007), defensor do Manifesto for Agile Software Development 

(COCKBURN et. al. 2001, b), adverte que só práticas não são suficientes e afirma que 

prefere valorizar indivíduos e interações e, também, anuncia uma nova era para a 

Engenharia de Software. Deve-se ressaltar que há muitas limitações na aplicação dos 

modelos ágeis (TURK; FRANCE; RUMPE, 2002). 

Entretanto, há concordância entre os profissionais dessa área quanto à necessidade 

de aperfeiçoamentos, de disseminação das boas práticas e de aplicação de métodos, 

técnicas e ferramentas na gerência de projetos.  

Sotille (s.d., b, p. 2) defende que a maioria dos esforços em engenharia de software 

tem se voltado para a construção de ferramentas CASE, deixando uma lacuna na definição 
                                                 
1 Guia PMBOK – Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2004).  
2 A  sigla PMI será utilizada nesta dissertação em substituição à expressão Project Management Institute. 
3 A sigla RUP será utilizada nesta dissertação em substituição à expressão Rational Unified Process. 
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de métodos e ferramentas usadas para medir, planejar, estimar e monitorar os projetos de 

software. 

Ferramentas colaborativas e redes sociais vêm sendo cada vez mais utilizadas na 

comunicação em projetos. Entretanto elas necessitam de uma metodologia para serem 

utilizadas com eficácia, conforme alerta o diretor da empresa Connect, desenvolvedora de 

portais, Pedro Waengertner (WALLER, 2008). 

Além disso, essa modalidade de comunicação é importante, mas não substitui a 

comunicação face a face, mais rica e eficaz (AMBLER, 2002; COCKBURN, 1995, 2001).  

Com certeza, as questões relacionadas a métodos, técnicas e ferramentas voltadas 

às comunicações em projetos ocuparão um lugar de destaque na concepção de 

metodologias de gerenciamento de projetos de software.  

Para Adrian Lammi, Presidente da Northeast Ohio Chapter do Project management 

Institute (PMI), no século XXI, o equilíbrio da ênfase, na gestão de projetos “não se 

desviará de escopo, tempo, custo e qualidade, mas a gestão de recursos humanos e de 

comunicação também será considerada fator de sucesso” (KERZNER, 2006, p. 34). 

A Seção Rio de Janeiro do Project Management Institute – PMI realizou em 2004, 

Benchmarking4 em Gerenciamento de Projetos, em 73 organizações brasileiras de vários 

portes e setores e identificou os problemas de comunicação como o terceiro problema mais 

freqüente, ficando atrás, apenas, do não-cumprimento de prazos e das mudanças de escopo 

constante (SOTTILE, et. al., 2006). 

O escopo de projeto com nível de detalhamento insuficiente, produtos mal 

especificados e expectativa do cliente (interno ou externo) desalinhada com a realidade do 

projeto ficaram, respectivamente, na 7ª, 12ª e 13ª posições (SOTTILE, et. al., 2006). 

Observe-se que todos esses problemas estão diretamente ligados a deficiências de 

comunicação entre as partes interessadas. 

Pesquisa realizada na Universidade Estadual de Pensilvânia, EUA, em 2000, revela 

que “os motivos mais relevantes nas falhas dos projetos de software estão relacionados a 

problemas de comunicação da equipe do projeto entre si e desta com a sua gerência e 

demais envolvidos” (SOTILLE, s.d., b). 

                                                 
4 O benchmarking envolve a identificação de organizações que se destacam na execução de determinada 
atividade; a identificação do objeto que a classifica como excelente, a identificação de suas práticas, o ajuste 
a aplicação e o aperfeiçoamento dessas práticas à empresa incorporadora. 
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Essas pesquisas demonstram que as causas dos fracassos dos projetos estão muito 

ligadas às deficiências de comunicação entre as partes interessadas. Dessa forma, o sucesso 

dos projetos depende de um amplo e consistente processo de comunicação, que consiga o 

entendimento, o comprometimento e o envolvimento de todos os colaboradores. 

Essa afirmativa é especialmente verdadeira para o processo de gerenciamento de 

projetos de software. Processo, esse, que tem como característica ser intensivo em 

tecnologia e conhecimento. Isso se deve à elevada exigência em criatividade e maior 

complexidade em relação à maioria dos outros tipos de projetos.  

A necessidade de detectar as expectativas do cliente, que na maioria das vezes não 

entende a linguagem da área e só descobre o que realmente quer no decorrer do processo, é 

outro fato que torna a comunicação eficaz um fator de sucesso desses projetos.  

Uma peculiaridade do processo de elaboração de software deve também ser 

enfatizada: seu produto é invisível e intangível, o que exige a utilização de métricas e 

técnicas para estimar, acompanhar e controlar, tanto o produto, quanto o processo e, 

portanto, mais comunicação.  

Kerzner (2006, p. 133) afirma que: 

 “o centro de sucesso na gestão de processos está nas pessoas. A implementação 
eficaz da gestão de projetos é uma série de bons processos com ênfase nas 
pessoas e em suas relações de trabalho, a saber, comunicação, a cooperação, o 
trabalho de equipe e a confiança. Dificuldades na comunicação e no trabalho em 
grupo são outras causas importantes de fracassos de projetos”.  
 

O Rational Unified Process − RUP5 (Versão 2003), por exemplo, é um processo de 

engenharia de software largamente utilizado por ser bastante completo. Entretanto, o RUP 

apresenta uma abordagem muito voltada à área técnica, deixando uma lacuna no processo 

de gerenciamento das comunicações, excetuando-se a produção, distribuição, avaliação e 

controle dos artefatos; o gerenciamento de exceções e problemas e de mudanças e o relato 

do status do projeto. 

  
1.2 OBJETIVOS  

 
Esta dissertação tem como objetivo sistematizar e complementar os processos de 

comunicação no RUP, tendo como base o Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004) e 

adotando-se as diretrizes da norma ISO 10006:2003 Guidelines for Quality Management in 

                                                 
5 A sigla RUP será utilizada nesta dissertação em substituição a expressão Rational Unified Process. 
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Projects, da International Organization for Standardization6, no que se relaciona ao 

processo de gerenciamento do projeto e, especialmente, aos processos de comunicação. 

A abordagem do conceito de comunicação adotada, como uma ferramenta 

estratégica do gerente, tem como base a Teoria da Comunicação de Lee Thayer (1979), que 

define os processos de comunicação como componentes de um sistema e identifica como 

funções da comunicação: informar, comandar, instruir, influenciar, persuadir e integrar e; a 

teoria de Flores, (1989, apud RIVERA, 1996; AMORIM, 1999), que entende a 

comunicação como um elemento propulsor da ação e gerador de compromissos. 

 Propõe-se, nesta dissertação, a extensão da disciplina gerenciamento de projeto do 

framework RUP. A idéia é inserir o subfluxo gerenciar as comunicações do projeto e 

incluir, nesse subfluxo, atividades de planejamento e de gerenciamento de rotina.  

Com a finalidade de potencializar o aumento da produtividade dos workshops 

realizados no desenvolvimento de projetos de software com a utilização do RUP, sugere-se 

a adoção do Metaplan7, que utiliza técnicas de visualização, moderação e de dinâmica de 

grupo. 

 Acredita-se que esta proposta seja uma contribuição que poderá ser aperfeiçoada, 

com sua aplicação prática, para imprimir ao RUP uma abordagem de gerenciamento de 

projetos mais moderna: com os processos de gerenciamento das comunicações melhor 

explicitados, mais completos, planejados, documentados e avaliados continuamente, em 

atendimento às exigências que se impõem no contexto de globalização e definidas na 

norma ISO 10006:2003, Guidelines for Quality Management in projects, da Internacional 

Organization for Standardization  e nas práticas recomendadas pelo Guia PMBOK, 

terceira edição (PMI, 2004). 

 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho foi estruturado em mais cinco capítulos, além desse capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2 são introduzidos conceitos básicos e abordagens utilizadas nesta 

dissertação para gerenciamento de projetos, planejamento, coordenação e comunicação, 

incluindo-se a apresentação do enfoque participativo para trabalhos em grupo e do 

Metaplan. Em seguida, apresenta-se uma visão geral do Guia PMBOK e uma explanação 
                                                 
6 Traduzida no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2006). 
7 Método alemão detalhado na Seção 2.1.4.2, bastante utilizado em workshops.  
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da área de conhecimento gerenciamento das comunicações, baseada neste Guia, com 

algumas complementações sugeridas em outras fontes. A última seção aborda a norma ISO 

10006:2003, traduzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas −ABNT 8 (2006), 

para demonstrar a sua complementaridade ao Guia PMBOK.  

O Capítulo 3 apresenta o Rational Unified Process (RUP), enfatizando a disciplina 

de gerenciamento de projetos e os processos de comunicação.  

No Capítulo 4, propõe-se a extensão do fluxo de trabalho da disciplina de 

gerenciamento de projeto do RUP, inserindo o subfluxo gerenciar as comunicações do 

projeto. Essa proposta tem como base o Guia PMBOK, adota as diretrizes da NBR ISO 

10006:2006 e sugere a utilização da Metaplan na realização dos workshops.  

No Capítulo 5 é apresentada a metodologia de avaliação, com o objetivo de 

identificar o grau de concordância (aprovação) ou discordância (reprovação) de 

profissionais da área com a proposta desta dissertação. Adotou-se a escala de adição de 

Likert, elaborada por Rensis Likert, em 1932 (GOODE; HATT, 1977) e a utilização de 

questionário híbrido, com perguntas fechadas e abertas. As propostas desta dissertação 

foram apresentadas a profissionais com experiência em gerenciamento de projetos de 

software, com a utilização do RUP, em um workshop. Os resultados da avaliação são 

analisados na seção 5.2. O modelo do questionário aplicado encontra-se no Apêndice E 

desta dissertação.  

O Capítulo 6 lista as contribuições deste trabalho, discorre sobre trabalhos 

relacionados e trabalhos futuros ligados ao tema desenvolvido e finaliza com as 

conclusões.  

Em seguida, são apresentadas as Referências Bibliográficas e os Apêndices, que 

contêm uma proposta de  modelo para o Plano de Gerenciamento das Comunicações, para 

o Registro de Lições Aprendidas e para Pautas e Atas de Reunião. 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
8 A sigla ABNT será utilizada nesta dissertação em substituição à expressão Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 



   17 

2 2 2 2 GERENCIAMENTO DAGERENCIAMENTO DAGERENCIAMENTO DAGERENCIAMENTO DASSSS COMUNICAÇ COMUNICAÇ COMUNICAÇ COMUNICAÇÕES ÕES ÕES ÕES EM EM EM EM 

PROJETOSPROJETOSPROJETOSPROJETOS    
 

 

Este capítulo expõe, na primeira seção, conceitos básicos e abordagens utilizadas 

nesta dissertação para gerenciamento de projetos, planejamento, coordenação e 

comunicação, o enfoque participativo para trabalhos em grupo e o Metaplan. 

A Seção 2.2 apresenta uma visão geral do Guia PMBOK (PMI, 2004) e uma 

explanação da área de conhecimento de gerenciamento das comunicações, baseada neste 

Guia, com algumas complementações sugeridas em outras fontes (NOLAN e KOLB, 1987; 

QUIRKE, 1996; AMBLER 2002. COCKBURN, 2001, CHAVES et. al., 2006; SILVEIRA 

NETO, 1988).    

Na Seção 2.3 são abordadas as diretrizes de qualidade da norma ISO 10006:2003 

(ABNT, 2006), relacionadas ao processo de gerenciamento do projeto e aos processos de 

comunicações, verificando-se a aderência do Guia PMBOK a essa norma, no que se refere 

a esses dois processos. Essa norma, segundo Kerzner (2006), é um primeiro esforço 

realizado no sentido de se definir um padrão global para o gerenciamento de projetos.  

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 
A globalização da economia e da tecnologia da informação intensifica, de forma 

exponencial, a competitividade e exige grandes mudanças que garantam tecnologia de 

ponta, rapidez, qualidade, inovação, menores riscos e menores custos. Nessa esteira, estão 

as mudanças nos processos de gestão e de planejamento e, conseqüentemente, nas 

ferramentas, técnicas e métodos de comunicação.               

Flávio Bortolozzi inicia a apresentação do livro “Planejamento de Sistemas de 

Informação e Informática”, de Rezende (2003, p.11), observando que “a geração ou 

introdução de novas tecnologias nas organizações é um processo complexo e dinâmico que 

requer mudanças na estrutura e forma de gerenciamento e de planejamento das 

organizações públicas e privadas”.  

Segundo Gonçalves (2001, p.6), “é praticamente impossível evitar temas como 

redesenho de processos, organização por processos e gestão por processos”. O autor 

destaca, em seu artigo, que tanto a forma de realizar o trabalho, quanto a maneira de 

gerenciá-lo são dependentes da tecnologia utilizada. E exemplifica: 
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“A utilização de ferramentas de comunicação modernas, como o correio 
eletrônico e a teleconferência, viabiliza a montagem e o funcionamento de 
novos modelos de trabalho grupal, como os grupos interfuncionais remotos. Por 
causa disso, a tecnologia é considerada ferramenta do redesenho de processos 
por excelência. (...). A importância do emprego de processo aumenta à medida 
que as empresas trabalham com conteúdo cada vez mais intelectual, oferecendo 
produtos cada vez mais intangíveis”. 
 

 Mais adiante, Gonçalves (2001, p.19) observa que os novos paradigmas exigem 

que o gerente passe a focalizar os processos e as habilidades de equipe, ao invés de 

focalizar atividades e habilidades individuais. Essa nova postura coloca o processo de 

comunicação em um patamar bem superior, no que se refere à sua importância.   

 Para se ter uma comunicação eficaz, faz-se necessário utilizar as ferramentas 

adequadas a cada momento e dispor de um processo de gerenciamento e de planejamento 

igualmente eficazes. A coordenação é a força integradora, empreendedora, para fazer 

acontecer. 

O planejamento e a comunicação são, assim, fortemente interdependentes. Paul 

Dinsmore (1992, p.16) chega a afirmar que o processo de planejamento “funciona como 

veículo de comunicação, disseminando na organização filosofias, críticas e instrumentos 

gerenciais”.  

A comunicação, por sua vez, é um instrumento vital para o planejamento 

(KERZNER, 2006, p.457), para a coordenação e, portanto, para a gerência. Para Tavares 

(1991, p.18), “a comunicação é a essência de todo o planejamento bem-sucedido.” É 

através da comunicação que se fazem as ligações coerentes entre o pensar, planejar, 

interagir e agir. 

Por outro lado, sem uma força empreendedora, capaz de fazer acontecer, todo o 

esforço do planejamento se esvai. 

Kerzner (2006, p. 16) afirma que “uma gestão de projetos bem sucedida exige 

planejamento e coordenação intensivos”. 

Feitas as colocações acima, passa-se a comentar o conceito e enfoque que será 

utilizado nesta dissertação para gerenciamento de projetos, planejamento, coordenação e 

comunicação.   

2.1.1 Gerenciamento de Projetos  

Kerzner (2006, p.15) define gestão de projetos “como o planejamento, a 

programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus 
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objetivos com êxito, para benefícios dos participantes do projeto” e observa que o papel do 

gerente tem sido mais de integrador do que de um especialista técnico. 

O Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004, p.37) oferece uma abordagem mais 

completa. Define gerenciamento de projetos como “a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender a seus 

requisitos” e acrescenta que ele é realizado através de processos, interativos e iterativos, o 

que demonstra a atualização da abordagem adotada pelo PMI: o gerenciamento de 

processos, através de uma visão sistêmica. 

Esse Guia (2004, p.39) utiliza o ciclo PDCA (planejar-fazer-verificar-agir) como 

base para a interação inter e intra grupos de processos. Assim como no ciclo PDCA, onde o 

resultado de uma parte do ciclo serve de entrada para outra, os resultados de uns processos 

definidos pelo Guia PMBOK servem de entradas para outros. O Quadro 2.1 apresenta uma 

correspondência entre os grupos de processos definidos nesse Guia e as fases do ciclo 

PDCA.  

 
  Quadro 2.1 Guia PMBOK versus Ciclo PDCA 

Grupos de Processos - Guia PMBOK Fases do Ciclo PDCA 

Planejamento Planejar 
Execução Fazer 
Monitoramento e Controle Verificar e Agir 

  Fonte: Guia PMBOK (Terceira Edição) 

  
O Guia PMBOK define os aspectos a serem considerados na gerência do projeto 

em nove áreas de conhecimento, compostas, ao todo, por 44 processos. São elas: 

gerenciamento de integração; gerenciamento de escopo; gerenciamento de tempo; 

gerenciamento de custos; gerenciamento da qualidade; gerenciamento de recursos 

humanos; gerenciamento das comunicações; gerenciamento de riscos e; gerenciamento de 

aquisições. 

2.1.2 Planejamento 

Pressman (2006, p.19) define o planejamento como uma atividade que “estabelece 

um plano para o trabalho de engenharia de software que se segue. Descreve as tarefas 

técnicas a serem conduzidas, os riscos prováveis, os recursos que serão necessários, os 

produtos de trabalho a serem produzidos e um cronograma de trabalho”. 
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Sommerville (2003, p. 63) reconhece o planejamento “como um processo iterativo 

que só termina quando o próprio projeto for concluído”. Para ele, o planejamento “se inicia 

com uma avaliação de restrições (a data de entrega estabelecida, o pessoal disponível, o 

orçamento total, entre outras) que afetam o projeto”.  

Verifica-se que o conceito de planejamento adotado nos livros de engenharia de 

software nem sempre acompanhou a evolução ocorrida em outras áreas. Muitas vezes a 

definição de objetivos, requisitos, restrições e riscos - atividades inerentes ao 

planejamento, não são tratadas como tal; o planejamento ainda é tratado como um “plano” 

quando na verdade ele é processo. O plano é apenas um elemento de referência que 

inclusive sofre alterações no curso da execução do projeto.   

Deve-se observar que a conceituação e finalidade do planejamento, atendendo a 

novos paradigmas, foram revisadas para qualificá-lo como “uma ferramenta indispensável 

à transformação de pessoas, tecnologias e sistemas” (OLIVEIRA, 1989, p.4). 

 Carlos Matus (1977) define como objetivos do planejamento a mediação entre o 

conhecimento e a ação e entre o presente e o futuro. Mediação, esta, que deve ser 

construída em equipe, através da ativação dos processos mentais e emocionais, individuais 

e grupais. Para ele, o mais importante não é o plano em si, mas o seu processo de 

elaboração e de ajustes. 

 Com esse entendimento, cabe ao planejamento trabalhar as dimensões do saber e 

do ser, transformando-as, construindo pontes entre o conhecimento e a ação, entre o saber 

e o ser; entre a situação atual e a desejada, explicando uma e delineando a outra. Essas 

pontes têm como alicerce a comunicação. 

A partir de uma visão sistêmica e desses novos conceitos, abandona-se a visão 

tradicional do planejamento como um plano estático. O planejamento passa a ser visto 

como um processo. Observe-se que um processo é um dos elementos básicos de um 

sistema, ao lado das entradas e saídas e do feedback e de suas inter-relações, que passaram 

a ter importância fundamental no enfoque sistêmico.   

Com o decorrer do tempo, à medida que iam sendo identificados gargalos nesse 

processo, foram acrescidas algumas características em sua definição. O planejamento 

passou a ser visto como um processo contínuo, interativo, iterativo, flexível, seletivo, 

realístico, coerente e participativo.   

Abramson B. e Kennedy R (1974), citados por Silveira Neto (1969, p.76) apontam 

o planejamento e falhas na comunicação como os maiores problemas do gerente de 
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projetos. Esses autores afirmam que o planejamento quando existe “é fraco, falho ou 

inadequado e contribui para o insucesso de muitos projetos” e elencam as seguintes causas, 

para esse quadro: 

• “Não há uma definição correta e precisa do problema a ser resolvido. A 
confusão entre efeitos, causas e sintomas leva muitas vezes o gerente a dirigir o 
projeto para sintomas e efeitos, ao invés de atacar as causas; 

• Desconhecimento, antes do início do projeto, dos desdobramentos possíveis ao 
longo do mesmo, que não são assim considerados ou analisados;  

• Falha na comunicação com o usuário, podendo ocasionar uma definição 
ambígua dos requisitos, ou o não atendimento do que é realmente necessário”. 

 

 Para concluir, deve ser ressaltado que, segundo o Guia PMBOK, terceira edição, 

(PMI, 2004) gerenciar um projeto inclui a identificação de necessidades; o estabelecimento 

de objetivos claros e alcançáveis; o balanceamento de demandas conflitantes de qualidade, 

escopo, tempo e custo; a adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às 

diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas (PMI, 2004). Todas 

essas atividades exigem um trabalho intensivo em planejamento. 

2.1.3 Coordenação 

A coordenação é uma das cinco funções administrativas identificadas por Henri 

Fayol, fundador da Teoria Clássica da Administração, como essenciais em uma empresa. 

Coordenar significa harmonizar, integrar e sincronizar pessoas e atividades, como o 

objetivo de atingir determinados resultados (CHIAVENATO, 1987).  

Likert (1975, p.188) identifica quatro condições mínimas necessárias para uma 

coordenação eficiente em uma empresa altamente funcionalizada. 

Considerando que uma empresa nada mais é que uma grande coleção de processos 

(GONÇALVES, 2001) e que o RUP apresenta uma estrutura funcionalizada (há gerência 

para cada uma de suas disciplinas e para algumas funções e uma estrutura organizacional é 

definida na organização do projeto), essas condições são perfeitamente aplicáveis para o 

gerenciamento de processos de desenvolvimento de software que utilizam esse framework. 

São elas:  

 
• Estimular altos níveis de comportamento cooperativo, através de 

atitudes favoráveis e de mútua confiança; 

• Dispor de uma estrutura de interação necessária à resolução e 

divergências e conflitos e ao alcance de soluções criativas; 
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• Exercer influência e criar motivação sem aplicar as tradicionais 

formas de autoridade (administração com mão de ferro, 

centralização das decisões, submissão baseada no medo, dentre 

outras); 

• Dispor de processos decisórios e de relacionamento que habilitem o 

indivíduo a desempenhar sua função com perfeição e sem riscos, 

mesmo tendo dois ou mais superiores.   

  

Essas condições se alinham ao quarto sistema de administração e coordenação 

identificado por Likert (1975): o sistema de administração participativa que permite ao 

trabalhador participar das decisões da organização. Este sistema aumenta o desempenho, o 

sentido de responsabilidade e a motivação (vide Figura 2.1). 

Os outros três sistemas definidos por Likert (1971) são: O sistema 1, explorador-

autoritário, onde se administra com mão de ferro. As decisões são centralizadas e não há 

feedback; O sistema 2, de liderança autoritária, que se diferencia do primeiro apenas por 

haver sensibilidade às necessidades do trabalhador e; o sistema 3, o consultivo, que 

consulta os níveis hierárquicos inferiores, mas o controle exercido nos sistemas anteriores 

é mantido.  

  Littlejohn (1982, p.299) afirma que “a comunicação está refletida em todos os 

níveis do modelo de Likert”. Mais diretamente, porém, Likert considera a comunicação 

uma variável interveniente, relacionada especialmente com o “sistema interação-

influência” (sistema 4) e uma subparte da categoria de variáveis de atitude, motivação e 

percepção. Essa relação é ilustrada na Figura 2.1. 

Verifica-se que o sistema 4 leva a baixo turnover, baixo número de faltas, alta 

produtividade, baixo desperdício, baixos custos e elevados ganhos. 

2.1.4 Comunicação 

Para Littlejohn (1982, p.18), “a comunicação é um dos mais penetrantes, 

complexos e importantes aglomerados presentes em nosso comportamento e consiste em 

um processo ubíquo9 e complexo”. 

                                                 
9 Que está ao mesmo tempo em toda a parte . Computação ubíqua, por exemplo,  é a capacidade de estar 
conectado à rede e fazer uso da conexão a todo o momento.  
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A presença  destas variáveis gera estas variáveis que, por seu turno, levam a estas variáveis

Variáveis 
causais

Variáveis 
do 

resultado 
final

Variáveis 
intervenientes

Princípio de 
relacionamento 
de apoio

Tomada de decisão 
grupal

Metas de alto 
desempenho

Alta pressão, 
através de padrões 
rígidos de trabalho, 
limitação de 
pessoal, orçamento 
apertado, impostos 
aos funcionários

Atitudes favoráveis em relação ao superior

Elevada confiança e lealdade

Elevada influência recíproca

Excelente comunicação para cima, para baixo 
e lateral

Grande lealdade no grupo de colegas do 
mesmo nível

Metas de elevado desempenho entre 
colegas do mesmo nível, ref.: produtividade, 
qualidade, desperdício

Submissão baseada no 
medo

Atitudes desfavoráveis, por exemplo, pouca 
confiança e lealdade

Comunicação precária

Baixos níveis de motivação cooperadora

Baixas metas de desempenho entre colegas de 
mesmo nível

Restrição do produto final (output)

Pequeno “turnover”
e baixo número de 
faltas

Alta produtividade 
Baixo desperdício 
Baixos custos 
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Figura 2.1 Variáveis Operacionais e Sistemas de Administração: Diagrama Simplificado 
Nota: Os números referem-se aos 4 sistemas de administração de Likert. 
Fonte: Extraído de Likert (1975, p.167). 

 

Em decorrência, o conceito de comunicação abrange uma diversidade de processos 

e fenômenos que são abordados de muitos e diferentes pontos de vistas.  O autor citado 

sistematizou 11 amplos conceitos de comunicação e 3 tipos de generalizações: orientações 

gerais que definem a essência e a natureza geral do processo; processos básicos que são 

comuns a toda comunicação humana e contextos onde se realiza a comunicação. Essa 

sistematização é apresentada no Quadro 2.2. 

Há uma vasta gama de teorias para cada um desses conceitos e generalizações. Há 

teorias gerais que explicam o processo de comunicação como um todo e há teorias 

específicas que explicam partes desse processo.  
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Lee Thayer desenvolveu em sua obra Communication and Communication System, 

editada em 196810, segundo Littlejohn (1982), um dos mais completos tratados 

multidiciplinares orientados a sistemas desenvolvidos por uma só pessoa sobre o tema. 

 
Quadro 2.2 Generalizações e Conceitos Básicos 

Área Generalização Conceito-Chave 

Orientações 
Gerais 

1 A Comunicação é um processo complexo. 
2 O processo de comunicação é, primor-
dialmente, um processo simbólico. 

1. Processo 
2.Interação 

Simbólica 
Processos Básicos 3 A interação simbólica é um processo de 

emissão e recepção de mensagens 
codificadas. 
4 Um sinal é um estímulo que tem 
significado para as pessoas.  
5 As mensagens são sinais e grupos de sinais 
formados através dos processos do pensa-
mento humano. 
6 As mensagens fornecem informações. 
7 A comunicação resulta em mudança. 

3. Codificação 
 
4. Significado 
 
5. Processos de 

Pensamento 
 
6. Informação 
7. Persuasão e 

Mudança 
Contextos de 
Comunicação 

8 A comunicação interpessoal ocorre no 
contexto da interação face a face. 
9 A comunicação realiza-se no contexto de 
pequeno grupo. 
10 A comunicação realiza-se no contexto da 
organização. 
11 A comunicação realiza-se no contexto de 
massa. 

8. Interpessoal 
 
9. Pequeno Grupo 
 
10.Organizacional 
 
11. Massa 

Fonte: Extraído de Littlejohn (1982, p. 38). 

 

Thayer partiu da crítica dos modelos lineares não-sistêmicos tradicionais, em que 

uma pessoa comunica uma mensagem para outra com apenas um efeito, sem considerar a 

natureza da interação. Este autor alerta para a importância do nível intrapessoal, alegando 

que “é sempre dentro das pessoas que, de fato, o processo de comunicação se efetiva” 

(THAYER, 1979, p.47) 11. Considera que o que um indivíduo leva em conta depende das 

suas habilidades e suscetibilidades, que são determinadas por suas tendências individuais.  

Na teoria de Thayer esse processo se dá em vários níveis: sistema de comunicação, 

que corresponde ao plano tecnológico (programas mecânicos, eletrônicos ou de software), 

organizacional (cadeias que ligam grupos de indivíduos em organizações), interpessoal 

                                                 
10 Traduzido para o português em 1979 ( THAYER, 1979). 
11 Tradução da obra Communication and Communication System, citada na página anterior. 
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(todos os sistemas de comunicação entre duas ou mais pessoas) e intrapessoal (auto- 

conhecimento), conforme Figura 2.2. 

Organizacional

Interpessoal

Intrapessoal

Sistemas de    
Comunicação

 

Figura 2.2 Níveis de Comunicação 
Fonte: Extraído de Thayer (1979, p.291). 

 

A Figura 2.3 mostra as inter-relações entre os processos básicos, os planos de 

análise e a competência comunicativa, no modelo desenvolvido por Thayer (1979).  

Nesta figura, esse autor destaca os processos de geração, disseminação, aquisição e 

processamento, que correspondem aos processos de coleta, distribuição e armazenamento 

do Guia PMBOK; as competências, que ocorrem em dois níveis: estratégico e tático e; os 

planos de análise: tecnológico (sistemas de comunicação), organizacional, interpessoal e 

intrapessoal (THAYER, 1979, p.290). 

O nível estratégico corresponde às aptidões conceituais: “aptidões de avaliar 

acuradamente as relações situacionais entre si mesmo e os outros, no contexto de suas 

intenções e objetivos”; a sua capacidade cerebral ou intelectual, as suas aptidões para 

compreender a veracidade de seus modelos e mapas de seu ambiente, e as aptidões e 

conhecimentos necessários ao processamento e produção de informações. O nível tático 

refere-se às habilidades específicas, como falar e escrever (THAYER, 1979, p.290).  

A Figura 2.3 ilustra que as situações comunicativas ocorrem em um, ou mais, dos 

planos de análise identificados; envolvem a competência do emissor e do receptor; 

envolvem um ou mais dos processos de comunicação citados; mostra que os métodos e 

técnicas de comunicação são aplicáveis a um ou mais dos compartimentos dessa matriz. 
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Figura 2.3 Inter-Relações entre Processos Básicos, Planos de Análise e Competência 
Comunicativa. 
Fonte: Extraído de Thayer (1979, p. 292). 

 
Thayer definiu, também, seis qualidades ou critérios de comunicação: 1) eficácia − 

o grau em que a comunicação realiza seu propósito; 2) economia − dispêndio necessário 

em uma dada situação (tempo, dinheiro, energia, envolvimento ou emoção); 3) eficiência − 

que é a proporção entre eficácia e custo; 4) compreensibilidade − fator crucial, não é só a 

clareza da mensagem do emissor, mas sim as aptidões do receptor para compreendê-la; 5) 

validez − consonância entre a mensagem do emissor e o seu comportamento, entre a 

mensagem e a ocasião (tempo e espaço), o canal, o meio, a maneira e outros fatores ou 

acontecimentos relacionados e; 6) utilidade − medida da relevância e da aptidão para 

consumo das mensagens. A importância da mensagem é um fator determinante da sua 

utilidade (THAYER, 1979, p.191). 

Thayer (1979, p. 207) abordou, também, em sua teoria as funções as quais a 

comunicação pode servir:  

• Informar: função básica (dar e receber informações está subjacente em 

todos os encontros comunicativos); 

• Comandar: transmitir ordens, diretrizes, solicitações; 

• Instruir: estabelecer procedimentos e realizar avaliações; 

• Influenciar: agir sobre outra pessoa, indireta e encobertamente; 
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• Persuadir: agir sobre outra pessoa direta e manifestamente; 

• Integrar: harmonizar, interagir (coordenar). 

 
 Sobre a última função é importante destacar que, segundo Thayer (1979, p. 259) 

“os processos comunicativos, como resultado, produzem energia, organizam e canalizam o 

comportamento dos sistemas vivos”. Essa integração pode se dar no nível intrapessoal 

(auto-integração), no nível interpessoal, no nível grupal e no nível organizacional. 

A integração ocorre através de algum vínculo em comum, com o qual os envolvidos 

possam se identificar. Um grupo, por exemplo, só começa a existir a partir do momento 

que se define um objetivo comum.  

No nível das organizações formais, a integração se dá através de burocratização, 

estabelecimento de procedimentos, pela institucionalização, etc. (THAYER, 1979, p.260). 

A conceituação e o foco do processo de comunicação foram, portanto, objetos de 

uma abordagem sistêmica. A visão tradicional da comunicação baseada em uma relação 

linear emissor, mensagem e receptor tornou-se insuficiente à percepção das 

potencialidades de uma comunicação eficaz e ao desenvolvimento das pessoas, com vistas 

à utilização da comunicação como um elemento propulsor da ação.  

 Searle (2002) e, mais recentemente, Fernando Flores, um de seus seguidores, 

entendem a linguagem como uma forma de ação que gera novas ações. Para Flores (1989, 

p.14), que entende a instituição como uma rede de conversas a articular uma rede de 

compromissos, toda ação é precedida de eventos de comunicação.  

Outra característica importante da comunicação, que tem sido enfatizada é sua 

interatividade, conforme Moura (2001, p.27):  

 “Eis que o diálogo é e implica: uma relação que exige dos interlocutores um 
respeito mútuo profundo e uma atitude de busca constante. Sendo assim, não há 
mais lugar para a dominação, o dogmatismo, o fanatismo, o fatalismo. Em 
conjunto, os homens procuram e tentam encontrarem-se uns com os outros e 
consigo próprio. A cooperação substitui, assim, a dominação”. 

 
Para se conseguir essa interação, ou seja, para que uma mensagem seja ouvida, 

compreendida, consensualizada e aplicada em um ambiente que potencialize produtividade 

com qualidade, há que se utilizar, além das habilidades interpessoais, as ferramentas 

adequadas ao tipo de comunicação que se pretende, ou melhor, ao tipo de problema que se 

quer resolver e de ação que se espera obter como feedback.  

Há que se destacar que a escolha das ferramentas e do canal a serem utilizados para 

a obtenção de uma comunicação eficaz, deve ser precedida, não só de uma análise das 
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questões mais operacionais, mas da consideração de vários elementos da linguagem, ou de 

“um grupo de distinções lingüísticas”: juízo, aprender, escutar e conversar (AMORIM, 

1999). 

O juízo é uma expressão de valor de uma pessoa. Pode ser positivo ou negativo 

para uma ação comunicativa. Daí ser necessário utilizá-lo com muito cuidado (deve ser 

bem fundamentado) e examinando sempre as suas conseqüências para o trabalho em 

comum. Muitas vezes é melhor, ao invés de expressá-lo, buscar construir junto com a outra 

pessoa, ou outras, uma realidade comum e um caminho para transformá-la, quando for o 

caso. Desta forma pode ser mais viável a obtenção de compromissos. 

O processo de aprendizagem deve afastar as alternativas mal-sucedidas e repetir as 

bem-sucedidas. Deve possibilitar respostas/mudanças em tempo veloz, ou seja, hábil. Esse 

processo deve ser visto não como uma perda, mas como um “ganho” de outro saber. 

O ato de escutar é definido por Flores (1989, apud RIVERA, 1996) como uma 

estrutura unificada de entendimento e estado de ânimo. Define estado de ânimo como “o 

modo particular de cada um situar-se no mundo, algo que se é, que se cria com a própria 

presença”. Conceitua entendimento como a “habilidade em antecipar possibilidades de 

respostas a partir da percepção do contexto geral”. Argumenta que o entendimento 

sintoniza-se com o estado de ânimo, que afeta a nossa percepção do contexto e do mundo 

particular do outro.  

Conversar implica abertura para expor um ponto de vista e ouvir o do outro. É 

diferente de convencer, que deve ser utilizado quando não houver espaços para 

divergências. Como no caso de se externar um juízo, deve-se fundamentar bem o conteúdo 

da comunicação.  

O ato de conversar aplica-se quando se pretende um trabalho participativo, de 

forma a se obter novas idéias, novos conhecimentos e novas experiências e, quando há 

capacidade e disposição para negociar até o grupo chegar a um consenso.  

Outra questão importante é o uso adequado dos diferentes atos de linguagem, para 

se obter a ação desejada. Austin (1990) definiu um conjunto de verbos denotativos de 

promessa e utilizados para finalizar uma ação, denominando-os “verbos executivos”. Sua 

idéia principal é a de que “dizer é transmitir informações, mas é também (e, sobretudo) 

uma forma de agir sobre o interlocutor e sobre o mundo circundante” (AUSTIN, 1990, p. 

67).    
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Searle (2002, p.51), com o entendimento de que “todo dizer é um fazer”, 

sistematizou cinco tipos de ações humanas que se realizam através dos atos da fala:  

“Atos representativos (mostram a crença do locutor quanto à verdade de uma 
proposição: afirmar, asseverar, dizer); atos diretivos (tentam levar o alocutário a 
fazer algo: ordenar, pedir, mandar), os comissivos (comprometem o locutor com 
uma ação futura: prometer, garantir), os expressivos (expressam sentimentos: 
desculpar, agradecer, dar boas vindas) e os declarativos (produzem uma 
situação externa nova: batizar, demitir, condenar)”.  

 
São esses atos de fala que constituem o significado do discurso e permitem a 

estruturação da comunicação voltada à ação. 

Rafael Echeverría e Alice Pizarro, da Universidade do Chile, (UNICAMP, 2005, 

p.265) baseados na teoria desenvolvida por Fernando Flores, apontam cinco modalidades 

de conversação em uma organização. Cada uma delas oferece um caminho diferente para a 

resolução de problemas: 

• Conversação de justificativa e explicações: baseada em julgamentos e 

explicações. Corresponde à análise de problemas e de situações. Utiliza 

a experiência passada para identificar tendências e explicar problemas; 

• Conversação para coordenação de ações: corresponde à definição e 

cumprimento de compromissos;  

• Conversação para possíveis ações: busca de informações e levantamento 

de diferentes opções para a ação. Baseia-se na criatividade, a abertura ao 

novo, a invenção, a procura por alternativas; 

• Conversação para possíveis conversações: sua finalidade é acertar com 

os envolvidos uma forma de conversar que satisfaça a todos; 

• Conversação para construção de relações: é necessária quando ocorre 

uma nova relação de trabalho ou é criada uma equipe de trabalho. As 

habilidades interpessoais são muito importantes nesse caso e devem 

cultivar a confiança e o respeito mútuo. 

Segundo Rivera (1996), o processo de comunicação, para ser eficaz deve, ainda, 

apresentar as seguintes características: ter uma finalidade e vincular-se a objetivos e a um 

plano, ser multidirecional (de baixo para cima, de cima para baixo, transversal, interna e 

externa); deve ser instrumentado, utilizando-se de ferramentas, suportes, dispositivos e 

indicadores, escolhidos em função dos objetivos que se pretendem alcançar; deve ser 

adaptado ao contexto, deve ser flexível para absorver o informal e criar estruturas que o 

favoreçam.  
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Entretanto, como já foi enfatizado, só a tecnologia não é suficiente para o sucesso 

do processo de comunicação: a expressão corporal, os sentidos, a percepção e as 

habilidades interpessoais são elementos importantíssimos nesse processo.  

 É importante ressaltar que falhas no processo de comunicação podem semear 

ansiedade e ressentimentos, gerando conflitos e comprometendo a produtividade.   

Valéria Haeming (2001, p.44) alerta que, para transformar a comunicação em uma 

troca rica e multidimensional, é preciso buscar técnicas verbais e não verbais e procurar 

“novas soluções para velhos medos e inseguranças e ter a coragem para a auto-análise e 

para a reavaliação do perfil de comunicadores”. 

 Furini (1999) lista alguns procedimentos para se conseguir uma comunicação 

eficaz: 

• Falar corretamente, sem vícios de linguagem; 

• Cuidar da articulação, dicção e entonação; 

• Expressar-se com fluência; segurança; precisão e síntese; 

• Saber utilizar a linguagem corporal; 

• Abster-se de explosões verbais e não verbais; 

• Entender que comunicação é sinônimo de trocar e não concordar; 

• Superar barreiras internas, como timidez, rejeições, egocentrismo; 

• Pensar, planejar e só depois transmitir; 

• Ter o objetivo definido, saber aonde se quer chegar e que resultados 

espera obter; 

• Sintonizar-se com expectativas do interlocutor; 

• Certificar-se de que as mensagens foram entendidas com fidelidade; 

• Formular questões que possibilitem a participação dos ouvintes, 

tornando-se um facilitador de aprendizagem. 

  
 Informações da Fundação Getúlio Vargas − FGV indicam que um gerente chega 

a gastar até 90% do seu tempo se comunicando (CHAVES, et. al., 2006). Há que se 

levantar três questões: primeiro, se as informações certas estão chegando às pessoas certas, 

na hora certa; segundo, se esse tempo não poderia ser melhor administrado com a adoção 

de um plano de comunicação e; terceiro, se está havendo excesso de 

informação/comunicação, aumentando os custos e diminuindo a produtividade. 
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Dessa forma, frente aos novos paradigmas e às dificuldades específicas a serem 

enfrentadas nos projetos de desenvolvimento de software, a visão tradicional da 

comunicação, baseada em uma relação linear emissor, mensagem, receptor e feedback, 

ganha novos contornos: passa a ser um instrumento fundamental ao gerente na criação e 

manutenção de um ambiente propício à participação, ao comprometimento, à motivação da 

equipe e ao enfrentamento de situações de conflito, proporcionando uma troca rica e 

multidimensional.  

Entretanto, para fazer uso desse instrumento, o gerente necessita, além de 

habilidades, métodos e técnicas que o auxiliem a imprimir eficiência e eficácia às suas 

ações. Esse, o objeto das duas próximas seções. 

 

2.1.4.1 Enfoque Participativo para Trabalhos em Grupo 

 

 O objetivo desse enfoque é permitir maior intensidade e qualidade na 

comunicação entre pessoas, grupos e instituições. 

 O enfoque participativo para o trabalho em grupo, segundo Krappitz et.al. (1988), 

disponibiliza “meios didáticos que facilitam a capacitação e o intercâmbio de experiências, 

que melhoram a aprendizagem e o aperfeiçoamento profissional e que torna mais 

transparentes e democráticos os processos de planejamento, execução e avaliação” 

(KRAPPITK et. al., 1989, p.9). 

 Os princípios básicos desse enfoque são: diálogo ativo, condução compartilhada 

do processo, visualização móvel, problematização, alternância entre plenária e trabalhos 

em grupos, quando se tratar de grupos maiores, avaliação contínua, ambiente adequado.  

Os passos básicos do enfoque participativo são apresentados na Figura 2.4, tendo 

como pano de fundo a alternância da ação e da reflexão. 

 

Passos Básicos para o Enfoque Participativo 

 

A seguir são apresentados os passos básicos para o enfoque participativo. 
 
Animação e Introdução 
 

 O primeiro passo do enfoque participativo é sensibilizar e motivar o grupo e criar 

um ambiente propício à aprendizagem e discussão. O grupo deve responder a perguntas, 
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relativa aos participantes, ao conteúdo e à metodologia, como, por exemplo: Quem somos? 

Quais os nossos receios e expectativas? Qual a nossa intenção, onde o conteúdo está 

inserido? Qual poderia ser uma possível contribuição para a solução do problema? Qual 

deve ser o procedimento? Quais são as regras, como devemos questionar para nos 

aproximarmos do tema? Como poderemos despertar interesses? 

 

ação reflexão

reflexão

açã
o

Animação

introdução

Trabalho de

grupo
Socialização dos 

resu
ltados

Avaliação 
progressiva

Animação

introdução

Trabalho de

grupo

Socialização dos

resultados

ação

Avaliação 
progressiva

inserir

despertar

questionar

motivar

sensibilizar

pensar

trocar

confrontar

analisar

organizar

aprofundar

estruturar

apresentar

concluir

discutir

comparar

refletir

revisar

discutir

planejar

 
                              
    Figura 2.4 Passos Básicos do Enfoque Participativo 
    Fonte: Krappitk et. al. (1989, capa). 

 
Trabalho de Grupo 
 
 Após uma reflexão, todos os participantes devem responder: Qual a minha visão 

da questão? O que vou dizer? O que os outros me dizem? Qual o nosso resultado? O que 

falta? Conseguimos abranger toda a problemática?  

 

Socialização dos Resultados 

 
Essa etapa tem como objetivo o feedback e o enriquecimento do processo grupal. É 

o momento de se fazer uma apresentação, resumindo-se o que foi discutido e as conclusões 
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consensualizadas. Devem-se procurar formas criativas de apresentação, provocando 

discussões, respeitando visões diferentes, descobrindo novas questões e alterando o que for 

necessário. 

 
Avaliação Progressiva 

 
Periodicamente, após cada apresentação onde são expostas as conclusões grupais, 

deve-se proceder a uma avaliação do procedimento, do alcance dos objetivos propostos 

inicialmente, das lições aprendidas e da sua aplicação nos próximos passos.  

 Um método largamente adotado nesse enfoque é o Metaplan, que utiliza o 

brainstorming, técnicas de moderação e de dinâmica de grupos. A próxima seção apresenta 

esse método e as técnicas por ele utilizadas. 

 

2.1.4.2 Metaplan 

 

 O Metaplan é um método alemão criado por uma empresa de consultoria com o 

mesmo nome (vide www.Metaplan.com), para a condução de workshops.  Esse método se 

caracteriza “pelas técnicas de moderação e de visualização móvel (fichas coloridas) no 

trabalho com pequenos grupos” (CORDIOLI, 2001, p.25). Um moderador experiente pode 

trabalhar bem com um grupo de 30 pessoas. O ideal é que o grupo  tenha cerca  de 12 

pessoas. Esse é o número que Arioli (1998, p.320) sugere para a realização de 

brainstorming, técnica aqui utilizada.  

Caso seja necessária a participação de um número maior de pessoas, recomenda-se 

a divisão em subgrupos e a posterior junção desses subgrupos, em plenário, com a 

apresentação das conclusões e propostas, de forma a trabalhar as divergências e chegar a 

um consenso. Há também a opção dos subgrupos discutirem assuntos/temas/problemas 

diversos e levar a discussão para uma reunião plenária. Um moderador experiente 

(dependendo do tamanho do grupo pode ser necessário trabalhar com dois moderadores) 

consegue atingir os objetivos estabelecidos no planejamento do workshop.   

A GTZ/DSE12 – Deutche Gesellschaft für Techinsche Zusammenarbeit/Deutshe 

Stifung für Internationale Entwicklung (Sociedade Alemã para a Cooperação Técnica/ 

                                                 
12 As siglas GTZ/DSE  serão  utilizada nesta dissertação em substituição às expressões Deutche Gesellschaft  
für  Techinsche Zusammenarbeit e Deutshe Stifung für Internationale Entwicklung. 
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Fundação Alemã para o Desenvolvimento Nacional introduziu esse método no Brasil, 

através dos convênios de cooperação técnica firmados entre esses dois países e realiza 

treinamentos com até 30 pessoas (GTZ/DSE, 1991). 

Além disso, é importante convocar as pessoas certas, pois o resultado de um 

workshop é tão bom quanto os seus participantes. 

O Metaplan faz uso de técnicas de visualização, de moderação e de dinâmica de 

grupo. 

 
Técnicas de Visualização 

 
O Metaplan utiliza fichas coloridas e painéis que permitem uma visualização móvel 

e, assim, as idéias, sugestões, decisões e soluções, além de faladas são expostas 

visualmente, contando com o apoio de tarjetas onde é registrada a contribuição/ 

informação. Faz-se o uso de escrita com letras grandes, símbolos, gráficos, desenhos ou 

qualquer tipo de imagem, desde que facilmente entendidas pelo grupo, o que permite um 

eficiente processo de comunicação. Essas fichas são pregadas nos painéis com alfinetes 

com cabeça redonda (alfinetes utilizados em mapas), podendo ser substituídas ou 

simplesmente retiradas. 

 Concluídas as discussões, é feita uma apresentação do conteúdo do painel para sua 

avaliação pelo grupo. Posteriormente, as fichas são pregadas com cola no papel kraft que 

deve revestir o painel. Ao mesmo tempo um digitador estará copiando o conteúdo do 

painel para distribuir com o grupo. O painel deverá ficar exposto enquanto as 

informações/decisões/soluções ali colocadas forem necessárias a outras etapas. Daí 

necessitar-se de vários painéis em um workshop. Todo o trabalho é documentado, sendo 

realizado um relatório sobre os assuntos discutidos e suas conclusões. É indispensável a 

participação de um digitador e um moderador neutro. Se o grupo tiver mais de 12 pessoas, 

faz-se necessário um co-moderador. 

A visualização móvel é um instrumento de melhoria da comunicação, quando se 

trabalha com grupos de 3 a 30 pessoas (o ideal são 12 pessoas como já foi enfatizado). O 

sistema de comunicação baseia-se em tarjetas de cartolina, em várias cores (de preferência 

claras), tamanhos e formatos, onde são registradas as informações com pincel atômico, 

com um tamanho de letra, ou gráfico, ou desenho, que fique visível à distância de até 8 

metros.   
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A visualização é móvel para permitir flexibilidade ao ordenamento das idéias. As 

tarjetas podem ser retiradas, recolocadas ou mudadas de lugar. A combinação harmoniosa 

dos formatos e das cores e a escrita de forma sintética e objetiva ajudam a transmitir 

mensagens de forma eficaz. As Figuras 2.5 e 2.6 ilustram esse processo.  

 

Figura 2.5 Foto de Workshop utilizando o Metaplan 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco –TCE/PE 

 

Figura 2.6 Espaço para a realização de Workshops  
Fonte: Extraído de www.Metaplan.com 

 Cada participante escreve nos seus cartões suas idéias e opiniões, conforme o 

assunto discutido. Essas tarjetas são lidas pelo moderador em voz alta e após avaliação da 

idéia pelo grupo, o cartão é colocado em um painel. O moderador, antes de começar a 
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leitura dos cartões, deve separar as idéias por alguma categoria, de forma a juntar as idéias 

similares ou complementares. Em caso de similaridade, fica o cartão mais completo/mais 

objetivo, conforme decisão do grupo. A idéia contida no cartão pode ser reescrita se o 

grupo achar necessário. As decisões devem ser consensualizadas, não votadas. 

Krappitz Uwe et. al. (1989, p.9) alinham as seguintes vantagens deste 

procedimento: 

• Facilitar a participação ativa, já que todos os participantes ajudam na 

visualização das contribuições; 

• Fortalecer o efeito da aprendizagem e aumentar a qualidade da 

comunicação pela ativação de outros sentidos, além da audição; 

• Tornar mais compreensível e explícito o processo de trabalho, 

aumentando consideravelmente a integração grupal. 

Cordioli, (2001, p.31) acrescenta a essas vantagens: 

• O aumento considerável da assimilação de idéias, reduzindo os mal-

entendidos; 

• O estabelecimento de um foco comum de atenção concentra a discussão 

e estimula a objetividade; 

• Facilita a coleta e estruturação de idéias, de forma sintética e objetiva, 

através de frases curtas e palavras-chave; 

• O registro de todas as idéias, que são mantidas acessíveis para todos e 

por todo o tempo da reunião, servindo de documentação da discussão 

em andamento; 

• A não identificação das pessoas mais tímidas, se elas assim preferirem, 

como autoras da idéia/opinião; 

• A documentação das idéias em tempo real; 

• Aumento da responsabilidade e auto-estima do grupo, já que todos se 

identificarão com os resultados; 

• Redução da repetição de debates sobre temas já discutidos; 

• O controle dos oradores natos, a partir da orientação de sintetizar e 

visualizar suas idéias.  

Para Brose (1992, p.17), as principais vantagens da visualização móvel são as 

seguintes: 
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• Obriga a distinguir entre informações essenciais e secundárias; 

• Racionaliza a discussão e esta pode ser aprofundada; 

• Possibilita representar de forma didática situações complexas; 

• Aumenta a transparência do processo de trabalho do grupo; 

• Registra afirmações, divergências, conclusões, instantaneamente; 

• Não há dificuldade de retomar posteriormente o assunto para resumi-lo; 

• Possibilita armazenar idéias/informações para uso e discussão posterior; 

• Permite a modificação dos painéis, pois as fichas são móveis e são 

coladas em sua disposição definitiva apenas ao final do evento; 

• Possibilita guardar os painéis e utilizá-los posteriormente em novos 

trabalhos ou para a documentação. Eles podem ser copiados ou 

fotografados, fornecendo a ata do evento; 

• Garante a participação de todos, sem diferenciação de hierarquia ou 

influência da timidez individual, pois as fichas são anônimas; 

• Permite a cada participante ver suas contribuições nos painéis e 

identificar a sua parcela no trabalho conjunto. 

 
O uso de formatos e cores diferentes deve ser utilizado para indicar uma lógica na 

apresentação ou registro das idéias, opiniões, dados, informações ou conhecimentos. Os 

formatos utilizados, bem como “os sinais”, são apresentados na Figura 2.7. 

A escrita deve ser clara sintética e objetiva. Deve-se colocar uma idéia por cartão, 

em três a quatro linhas por ficha, usar letra de forma, escrevendo maiúscula e minúscula, 

usar lado grosso do pincel atômico, formular sempre uma frase contendo um verbo e 

utilizar as mesmas cores para os mesmos assuntos. 

A visualização não dispensa as apresentações. Devem ser feitas várias 

apresentações, para se resumir tudo que foi consensualizado. No final, deve-se fazer uma 

apresentação geral com todas as conclusões e pontos discutidos.  

Às formas apresentadas na Figura 2.7, podem ser adicionadas outras, como as 

formas utilizadas em fluxogramas. As setas são desenhadas no próprio papel kraft que 

cobre o painel. Não existem regras para a estruturação. Ela dependerá da lógica, da 

criatividade e do gosto da pessoa que está moderando ou do grupo ou, ainda, do assunto. 

Outros sinais, também, podem ser criados, de acordo com as necessidades da matéria a ser 

discutida/visualizada. 
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Pressman (2006) sugere que, na reunião de coleta de requisitos, uma vez 

consensualizado que o produto é viável, as listas para discussão elaborada por cada 

participante sejam penduradas nas paredes das salas usando grandes folhas de papel, 

coladas com adesivo na parte de trás ou escritas em um quadro de parede. Outra alternativa 

por ele citada é colocá-las em quadro de aviso eletrônico, em site interno da web ou em um 

ambiente de bate-papo eletrônico. É elaborada uma lista coletiva e só então começam as 

discussões.  

Como já foi mencionado, no Metaplan as fichas são lidas em voz alta, organizadas 

em categorias. Quando houver idéias idênticas, escolhe-se a mais objetiva e completa. 

Caso elas se complementem, reescreve-se uma terceira em substituição as duas. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                    

                                                        

            

                    

Figura 2.7 Formas de Tarjetas em cartolina e Sinais utilizados no Metaplan 
   Fonte: Cordioli (2001, p.33) 

 

Brose (1992, p.17) lista o material necessário para um workshop com um grupo de 

15 a 20 pessoas, durante 4 a 5 dias: 

• 4-8 biombos de195 x 125 cm ou 12 placas de isopor medindo  

0,80 x 1,2 m; 

 
RETANGULAR 

 
 CIRCULAR 

SEXTA-
VADAS 

 raio stop 

! 
  ? 

TIRAS 

OVAL NUVENS 
(p/agrupamentos) 

Ponto a ser esclarecido 
posteriormente 

Aspecto importante a 
ser lembrado 

O grupo decidiu não 
aprofundar a discussão 

Divergências/conflitos  



   39 

• Cartões retangulares, aprox. 10 x 20 cm (300 de cada cor: branco, 

laranja, amarelo, verde claro, azul claro); 

• Cartões retangulares aprox. 10 x 60 cm (10 de cada cor); 

• Papel kraft: rolo de 30m ou 60 folhas; 

• Pincel atômico: cinco caixas do preto, uma caixa do azul;  

• Dois rolos de fita crepe, 10 caixas de alfinete para mapas, 12 tubos de 

cola bastão novos e seis de cola líquida, Tesoura/estilete; 

• Régua de 1 m; 

• Fita durex, com porta durex e pontos auto adesivos; 

• Jogo de flip-chart em branco, se não houver lousa; 

• Um ou mais cavaletes de flip-chart, mesa do moderador, dicionário e  

lixeira. 

E, elenca as perguntas a serem respondidas na preparação de um workshop 

(BROSE, 1992, p.15):  

1-Quem são os participantes? 

• Quem eles representam? 

• O que fazem? 

2-Qual a composição do grupo? 

• Em termos hierárquicos 

• Em termos funcionais 

• Segundo a atividade 

• Segundo os interesses 

3-O que querem os participantes? 

• Objetivos 

• Predisposições 

• Expectativas 

4-O que sabem os participantes? 

• Informações prévias sobre o problema 

• Informações sobre histórico 

• Conhecimentos técnicos 

• Conhecimento sobre moderação 

5-Quais os possíveis conflitos? 
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• Pessoais 

• Técnicos/ideológicos 

• Intensidade 

6-Qual o resultado esperado após a reunião? 

• Modificação estrutural de instituições 

• Modificação de atividades de instituições 

• Modificação na postura das pessoas 

• Conhecimento aprimorado dos participantes 

7-Qual a competência decisória do grupo? 

8- Quem contratou a moderação? 

• Interesses 

• Propostas 

• Delegação de poder 

 
Técnicas de Moderação 

 
A moderação é um instrumento de mudanças que focaliza, pessoas, processos 

grupais e comunicação. “É uma forma de condução de processos de discussão que visa 

promover uma discussão objetiva e equilibrada entre os diversos participantes de um 

determinado grupo e contribuir para que todos participem ativamente na construção do 

produto dessa discussão” (COLETTE, 2001, p.17). Tem como finalidade, também, 

otimizar o tempo e esforço investido por cada um dos participantes. Para Brose, (1992, 

p.3), a moderação “é a tentativa de tornar a comunicação entre pessoas mais objetiva e 

produtiva” e, “o moderador é um parteiro de idéias, que facilita o intercâmbio de 

informações e provoca discussões”. 

Cabe ao moderador mobilizar energia criativa e os conhecimentos dos integrantes 

do grupo; oferecer técnicas apropriadas para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos; 

manter as discussões em andamento, através da realização de perguntas; criar um ambiente 

informal e agradável; fomentar um confronto claro, comprometido como o tema; contribuir 

para a organização e a clarificação das idéias dos participantes, mas mantendo-se neutro 

em relação a elas. 

O moderador deve ser um bom comunicador: saber ouvir, tomar cuidado com a 

comunicação não verbal, fazer colocações claras e objetivas, em linguagem acessível, 
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relacionar sua contribuição, verificar se está sendo compreendido, fazer as perguntas 

certas, e retroalimentar o grupo com sínteses e esclarecimentos.   

 
Dinâmica de Grupo 

 
A dinâmica de grupo é um conjunto de técnicas de relacionamento humano 

(comunicação grupal), que tem como objetivo desenvolver logicidade, capacidade de 

integração e comunicação, objetividade, cooperação, sinergia e produtividade nos trabalhos 

em grupo. O objetivo da dinâmica de grupo não é uniformizar o comportamento das 

pessoas, mas valorizar a individualidade e otimizar o desempenho, a partir das diferenças 

de cada participante. 

Antes de iniciado o trabalho propriamente dito, deve ser feito uma atividade de 

dinâmica de grupo para a apresentação/integração dos participantes e socialização das 

expectativas. Dependendo do perfil dos participantes poder-se-á programar 

atividades/jogos que despertem os sentimentos de cooperação e afetividade nas relações 

interpessoais, criando um clima propício ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Durante a realização dos trabalhos, sempre que for necessário, devem-se nivelar as 

expectativas dos envolvidos, que são mutáveis em função das circunstâncias.  

É importante procurar identificar, principalmente entre os usuários do sistema a ser 

desenvolvido, se há algum foco de desmotivação, advindo de razões externas, como, por 

exemplo, risco de perda de função ou emprego e analisar se há possibilidade de conquistar 

a cooperação dessas pessoas. Caso contrário, melhor seria substituí-las. 

Várias práticas de dinâmica de grupo podem ser utilizadas em workshops, através 

da ludoterapia, para educar (seguir regras), demonstrar a importância do respeito mútuo, do 

desempenho do papel que foi atribuído a cada participante e da cooperação.  

 Cita-se o “jogo da pedra” em que, em uma discussão, cujo tema foi escolhido pelo 

grupo, só pode falar quem estiver com a pedra na mão. Ao terminar de expor suas idéias 

essa pessoa passa a pedra para outra pessoa (tempo: 15 minutos) e o jogo dos papéis, em 

que cada participante recebe um papel a desempenhar e cada um conhece apenas o seu 

papel. São determinados papéis como: obstinado, importante, irônico, formalista, 

doutrinador, competidor, obstrutor, gozador, dominador, reivindicador, etc. (Lima, 1970, p. 

243). Após 20 minutos a discussão é interrompida e cada um tenta descobrir o papel dos 

outros. Todos os papéis devem ser identificados. Esse jogo leva a uma reflexão sobre o 
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comportamento real de cada um e a necessidade de saber administrar cada um dos papéis 

caracterizados, quando eles surgem, na prática.   

 Paul Dinsmore (1992, p.16) alerta para algumas desvantagens do processo 

participativo: “Risco de provocar sinergia negativa (2+2=3), processos de planejamento e 

de decisões podem se tornar lentos, torna-se difícil manter o controle sobre as decisões, os 

membros do grupo podem não ter a habilidade interpessoal necessária e a cultura da 

organização pode ser avessa à gerência participativa”.  

 O risco da sinergia negativa pode ser minimizado com o treinamento rápido e 

definição de regras de comportamento no início do workshop. Um moderador experiente 

consegue otimizar o tempo dessas sessões; decisões tomadas sem o 

envolvimento/comprometimento das pessoas podem não funcionar. Já a cultura da 

organização exige tempo para ser alterada. É um fator que deve ser levado em 

consideração. Outro fator a ser considerado é a estrutura organizacional, que quanto mais 

hierarquizada mais dificulta o enfoque participativo. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES: O GUIA PMBOK 

 

O Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004) identifica a comunicação como uma 

das nove áreas de conhecimento (integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos e aquisições) que compõem o subconjunto do conjunto de 

conhecimentos necessários ao gerenciamento de projetos.  

Essas áreas de conhecimento organizam 44 processos, agrupados em cinco grupos 

de processos (de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e 

de encerramento).     

Cabe ao gerente e sua equipe lançar mão desses conhecimentos no momento 

adequado, já que cada projeto tem as suas especificidades que variam em função de: 

complexidade, riscos, tamanho, prazo, experiência, equipe do projeto, acesso aos recursos, 

quantidade de informações históricas, maturidade da organização em gerenciamento de 

projetos, estilos de liderança, estrutura organizacional, dentre outros fatores.  

Entretanto, os cinco grupos de processos acima citados são obrigatórios em 

qualquer projeto. São interativos e iterativos e baseiam-se no ciclo PDCA (planejar, fazer, 

verificar, agir), definido por W. Shewhart e, posteriormente alterado por W.E. Deming 

(PMI, 2004), em seus trabalhos sobre gestão de qualidade.  
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Segundo o Guia PMBOK, uma fase é caracterizada pelo término e aprovação de um 

ou mais produtos: Esse Guia aponta três fases que considera a “seqüência típica” no ciclo 

de vida de um projeto: inicial, intermediária e final, observando que essas fases podem ser 

divididas em subfases.  

A visão geral do gerenciamento das comunicações em um projeto, segundo o Guia 

PMBOK 2004, é apresentada no Quadro 2.3. 

 Antes de comentá-la, é importante esclarecer que o Guia PMBOK define o 

gerenciamento das comunicações do projeto como “a área de conhecimento que emprega 

os processos necessários para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e 

adequada” (PMI, 2004).  

Esse Guia elenca quatro processos de gerenciamento das comunicações em um 

projeto: planejamento das comunicações, distribuição das informações, relatório de 

desempenho e gerenciamento das partes interessadas.  

 Feitas essas observações, passa-se a descrever o processo de planejamento das 

comunicações, que é relacionado ao grupo de processos de planejamento. Suas entradas, 

ferramentas, técnicas e saídas encontram-se listadas na terceira linha do Quadro 2.3. 

 
2.2.1 Processo de Planejamento das Comunicações 

 
 O Guia PMBOK, terceira edição (PMI, 2004) define o planejamento da 

comunicação como o processo que identifica as necessidades de informações e 

comunicações das partes interessadas no projeto, o modo como essa informação será 

levada a essas partes e qual o seu nível de detalhe. Para essa identificação é necessário, 

também, comunicar-se com os interessados e, inclusive, validar o plano de gerenciamento 

das comunicações - saída desse processo.  

São definidas como ferramentas e técnicas desse processo a análise de requisitos 

das comunicações e a tecnologia das comunicações.  

 

Entradas 

 

São entradas desses processos os fatores ambientais da empresa, os ativos de 

processos organizacionais, a declaração do escopo e o plano de gerenciamento do projeto. 
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Quadro 2.3 Visão Geral do Gerenciamento das Comunicações, segundo o Guia PMBOK. 
Grupos de 
Processos 

Processos Entradas Ferramentas e 
Técnicas 

 Saídas 

Iniciação     
Planejamento Planejamento das 

Comunicações 
1-Fatores Ambientais da 
Empresa 
2-Ativos de Processos 
Organizacionais 
3-Declaração do Escopo 
4-Plano de Gerenciamento 
do Projeto 

1-Análise dos 
Requisitos das  
Comunicações 
2-Tecnologia das 
Comunicações 

1-Plano de 
Gerenciamento das 
Comunicações 
 

Execução Distribuição das 
Informações 

1-Plano de Gerenciamento 
das Comunicações 

1-Habilidades de 
Comunicação 
2-Sistemas de 
Coleta e Recupe-   
ração de Informa-
ções 
3-Métodos de 
Distribuição das 
Informações 
4-Processo de 
Lições 
Aprendidas 

1-Ativos de 
Processos     
Organizacionais 
(atualizações) 
2-Mudanças 
Solicitadas 

Relato de  
Desempenho 
 

1-Informações sobre o 
Desempenho do Trabalho 
2-Medições de Desem-
penho 
3-Previsão de Término 
4-Medições de Controle 
de Qualidade 
5-Plano de Gerenciamento 
do Projeto 
6-Solicitações de Mu-
danças Aprovadas 
7-Entregas 

1-Ferramentas de 
Apresentação 
de Informações 
2-Coleta e Com-
pilação das In-
formações  sobre 
o  Desempenho 
3-Reuniões de 
avaliação do An- 
damento 
4-Sistemas de 
Relatórios de 
Horas 
5-Sistema de 
Relatórios de 
Custos 

1-Relatórios de  
Desempenho 
2-Previsões 
3-Mudanças Soli-
citadas 
4-Ações Corre-
tivas Recomen-
dadas 
5-Ativos de Pro-
cessos Organiza- 
cionais 
(atualizações)  

Monitoramento 
e  
Controle 

Gerenciamento  
das Partes 
Interessadas 

1-Plano de Gerenciamento 
das Comunicações 
2-Ativos de Processos 
Organizacionais 

1-Métodos de 
Comunicação 
2-Registros de 
Problemas 

1-Problemas Re-
solvidos 
2-Solicitações de 
Mudanças 
Aprovadas 
3-Ações Corre-
tivas Aprovadas 
4-Ativos de Pro-
cessos Organiza-
cionais 
(atualizações) 
5-Plano de Ge-
renciamento do 
Projeto 
(atualizações) 

Encerramento     

Fonte: Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004) 
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 Os fatores ambientais abrangem as questões organizacionais, comportamentais, 

mercadológicas e tecnológicas que influenciam no sucesso do processo, citando dentre 

outros: cultura e estrutura organizacional da empresa; normas governamentais ou do setor; 

infra-estrutura física (instalações e equipamentos); recursos humanos existentes; sistema de 

autorização do trabalho da empresa; condições de mercado; tolerância a risco das partes 

interessadas; banco de dados comerciais e sistemas de informações do gerenciamento do 

projeto. 

Os ativos de processos organizacionais são agrupados em duas categorias: 

processos e procedimentos da organização para realizar o trabalho (normas, políticas, 

diretrizes, padrões, modelos e planos) e a base de conhecimento corporativo da empresa 

para armazenar e recuperar informações (banco de dados, arquivos de projetos, lições 

aprendidas e conhecimentos obtidos a partir de projetos anteriores).   

A declaração de escopo do projeto é uma documentação que dá embasamento às 

decisões do projeto e valida o entendimento comum do escopo do projeto pelas partes 

interessadas e inclui: objetivos do projeto; descrição do escopo do produto; requisitos do 

projeto; limites do projeto; entregas do projeto; critérios de aceitação de produtos; 

restrições do projeto; premissas do projeto; organização inicial do projeto; riscos iniciais 

definidos; marcos do cronograma; limitação de fundos; estimativas de custos; requisitos do 

gerenciamento de configuração do projeto; especificações do projeto e requisitos de 

aprovação. 

 O Plano de Gerenciamento das Comunicações do Projeto inclui informações 

básicas sobre o projeto: restrições (fatores que podem limitar a comunicação) e premissas 

(são condições tomadas como verdadeiras no momento do planejamento da comunicação, 

na maioria das vezes, originam-se nas ameaças e oportunidades identificadas). 

 
Ferramentas e Técnicas 

 
 O Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004) cita como ferramentas e técnicas 

do processo de planejamento das comunicações a análise dos requisitos das comunicações 

e a tecnologia das comunicações.  

A primeira examina dois fatores para o desenvolvimento do plano de comunicação: 

a) a necessidade de informações das partes interessadas: que deve considerar o tipo, valor e 

custo da informação e; b) a determinação e limitação de quem serão os emissores (quem 

comunicará) e os receptores (quem receberá as informações) e quando haverá necessidade 
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de isto acontecer. Para esse exame o Guia PMBOK cita, como necessárias, as seguintes 

informações:  

 

• Organograma: a organização do projeto e as relações das 

responsabilidades entre as partes interessadas;  

• Disciplinas, departamentos, áreas de especialização e 

envolvidos no projeto;  

• Logística (quantidade de pessoas que serão envolvidas no 

projeto e em que locais);  

• Necessidades internas de informações (por exemplo, a 

comunicação nas organizações);  

• Necessidades externas de informações (por exemplo, a 

comunicação com as contratadas ou com os meios de 

comunicação); 

• Informações sobre as partes interessadas. 

Esse Guia observa que o número total de canais de comunicação é obtido através da 

formula n(n-1) /2, onde n é o número de partes interessadas. Essa fórmula calcula o 

número de canais de comunicação entre as partes envolvidas, combinadas um a um. 

Para Chaves et. al. (2006. p.45), os “fatores-chave” para a análise de requisitos de 

comunicação são: 

• “Tipo do projeto: de desenvolvimento, de implementação de sistemas, 
modificação de processos, reorganização administrativa, etc.; 

• Duração estimada: dias, meses, anos; 
• Porte do projeto: subprojetos, fases, número de atividades, recursos 

envolvidos, abrangência (coorporativa/ departamental); 
• Organização do projeto: níveis executivos participantes, departamentos 

envolvidos, estrutura da equipe de projeto, usuários, clientes, 
fornecedores.” 
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Esses autores resumem a avaliação de requisitos de comunicação na resposta a 

três questões: Com quem precisamos nos comunicar? Qual o perfil das partes 

interessadas?  Qual o propósito dessa comunicação? E, citando Nolan e Kolb (1987), 

identificam três etapas a serem seguidas para a análise das partes interessadas. São elas: 

identificação do universo das partes interessadas; avaliação da importância e influência 

das partes interessadas e determinação dos interesses e motivações das partes 

interessadas. 

A primeira etapa é iniciada com a identificação das pessoas que ocupam 

posições-chave na diretoria, na gerência e em outras funções na organização e fora dela, 

incluindo consultores e conselheiros; e com o exame do seu envolvimento com o 

projeto e o processo de comunicação, sob diferentes perspectivas: 

• “Quem está investido de interesse no projeto – seja em termos de 
processo ou de resultados; 

• Quem tem informações ou conhecimentos para contribuir; quem tem 
responsabilidade funcional pelo projeto ou seu produto, de quem o 
projeto precisa de decisões críticas; 

• Quem tem autoridade para aprovar despesas e aquisições ou alocar 
recursos para o projeto; 

• Quem precisa ser envolvido sob uma perspectiva política da 
organização” (CHAVES, et. al., 2006, p.47). 

  
Essa identificação pode ser auxiliada através do mapeamento dos interessados, 

separando os que fazem parte do ambiente interno daqueles que fazem parte do 

ambiente externo, classificando-os de acordo com a função/cargo que ocupam no 

projeto ou nas organizações envolvidas. Essas organizações, bem como as suas 

finalidades/missões/prioridades também devem ser identificadas.  

Posteriormente, essas pessoas podem ser relacionadas em função de suas 

interfaces diretas com o projeto, em termos de responsabilidade, de utilização do 

produto, de entrega de resultados, de encarregados do suporte a produtos, da 

revisão/auditoria, etc.  

Na segunda etapa, são avaliadas a importância e influência dos envolvidos, 

considerando-se: origem (verifica-se se essa importância/influência é decorrente de 

posição hierárquica, de carisma ou liderança pessoal, ou do simples fato de ser, esse 

envolvido, o proprietário/controlador dos recursos financeiros, etc.); rebatimentos que o 

poder da parte interessada pode ter sobre o projeto; forças, fraquezas e alianças com 

outras partes poderosas; impactos potenciais positivos e negativos; como essa influência 

é exercida (tomada de decisões no gerenciamento dos processos, atuação como 

formador de opinião, etc.). 
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Na terceira etapa, é analisado o comportamento/interesse, através da elaboração 

de um perfil de cada pessoa, e os possíveis efeitos desse comportamento/interesse, tanto 

positivos, quanto negativos, sobre o projeto.  

Classificam-se aqueles que têm alta influência sobre os recursos do projeto, 

como: a) aliados, que serão usados como fonte de poder; ou b) bloqueadores, com os 

quais há que se negociar ou, se for o caso, isolá-los e; aqueles que têm baixa influência 

sobre os recursos do projeto, como: a) membros da rede, que ajudarão a construir forte 

base política, ou b) desaceleradores, com os quais é preciso negociar. Essas posições e 

alternativas de estratégias a serem utilizadas pelo gerente são demonstradas na Figura 

2.8. 

Chaves e outros autores (2006) citam ainda dois aspectos a serem analisados: a) 

as prioridades da parte interessada: foco em custo, prazo ou qualidade do produto; foco 

em interesses pessoais, profissionais ou políticos no projeto; foco em critérios de 

sucesso em relação aos resultados obtidos no projeto (qualidade/performance técnica) e 

b) a previsão de comportamento (alta volatilidade ou uniformidade de decisões); reação 

esperada a eventos futuros, tais como mudanças ou atrasos, e o impacto potencial desse 

comportamento na implementação do projeto. 
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   Figura 2.8 Análise das Partes Interessadas 
   FONTE: Adaptado de Nolan e Kolb (1987) 
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obtê-las, como a informação vai ser registrada e como vai se assegurar a sua acurácia 

(Chaves et. al. 2006).  

Citando Quirke (1996), Chaves et. al. (2006), propõem que a escolha do tipo de 

mensagem e do meio de comunicação considere o grau de envolvimento que se 

pretende obter (Figura 2.9): se apenas conscientização (fazer tomar ciência); se 

compreensão (fazer assimilar de forma a evitar interpretações distorcidas) ou se 

pretende obter apoio (aprofundar o conhecimento de forma que o receptor colabore com 

informações); envolvimento (obter colaboração mais efetiva); comprometimento (obter 

participação e compromisso com a solução ou ações). 
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Figura 2.9 Grau de Envolvimento e Mudanças versus Meio de Comunicação utilizado 
Fonte: Adaptado de Quirke (1996, apud CHAVES et. al., p.56). 
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Observam, ainda, que quanto maior o nível de mudanças provocadas pelo 

projeto maior a necessidade de envolvimento das partes interessadas.  

A realização de workshops, com a adoção da técnica Metaplan, comentada na 

Seção 2.1.4.2 pode ser utilizada nos casos de se buscar envolvimento e compromisso e 

de se analisar, avaliar e resolver problemas ou aproveitar oportunidades, através da troca 

de experiências e conhecimento, o que se faz sempre necessário no desenvolvimento de 

projetos de software. Fez-se uma adaptação na Figura 2.9 introduzindo esse tipo de 

evento, nos casos de se necessitar compromisso, envolvimento e apoio.  

No que se refere à tecnologia das comunicações, o Guia PMBOK, terceira 

edição, (PMI, 2004, p.227) lista como fatores que devem ser examinados para sua 

escolha, dentre outros: a urgência da necessidade de informações; a disponibilidade da 

tecnologia, a formação de pessoal esperada no projeto (há necessidade ou não de 

treinamentos, esses treinamentos são extensos?); a duração do projeto (deve ser 

examinada a possibilidade de a tecnologia mudar antes do término do projeto); o 

ambiente do projeto (a equipe se reúne e opera com a presença física dos seus membros 

ou em um ambiente virtual?).  

Ambler (2002) e Cockburn (2001) alertam que a comunicação mais eficaz é que 

se dá face a face, principalmente quando se utiliza técnicas de visualização (quadros 

brancos, flip-chart, cartões, etc.). A queda de eficácia da comunicação ocorre pela perda 

de elementos importantes que a proximidade física proporciona, como “pistas” 

conscientes ou inconscientes, gestos e expressões, desaceleração, aceleração, pausa, 

entonação, etc. e a capacidade de dar e ter um feedback em tempo real. 

 A Figura 2.10 apresenta modalidades de comunicação relacionando-as com a 

“riqueza” do canal de comunicação e a sua eficácia. O eixo horizontal representa a 

“temperatura do canal de comunicação”. Essa figura mostra a comunicação face a face, 

com a utilização de quadro branco, como a mais rica e mais efetiva. 

Ambler (2002), entretanto, reconhece que a escolha do meio de comunicação 

depende dos objetivos que se pretende alcançar.  As características do projeto também 

são importantes. Às vezes o mais aconselhável é a comunicação através de e-mails, 

reuniões virtuais, etc. Outras vezes um documento escrito pode ser mais recomendável.    
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SAÍDAS: Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 

Segundo o Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004) o Plano de 

Gerenciamento das Comunicações deve ser composto pelas seguintes informações: 

• Os requisitos de comunicação das partes interessadas; 

• As informações que serão comunicadas, inclusive formato, conteúdo 

e nível de detalhes; 

 

Figura 2.10 Modalidades de Comunicação 
Fonte: Cockburn (2002, apud AMBLER 2005). 

 
• A pessoa responsável pela comunicação das informações; 

• A pessoa ou os grupos que receberão as informações; 

• Os métodos ou tecnologias usados para transmitir as informações, 

como: memorandos, e-mail e/ou comunicação à imprensa; 

• A freqüência da comunicação, como, por exemplo, semanal; 
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• Os prazos necessários à identificação de processos que aumentem o 

nível e a cadeia gerencial (nomes) para levar para níveis mais altos 

problemas que não podem ser resolvidos em um nível hierárquico 

mais baixo; 

• O método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das 

comunicações conforme o projeto se desenvolve e avança; 

• Glossário da terminologia comum. 

O Guia PMBOK acrescenta que esse plano pode incluir também diretrizes para 

reuniões e que seu nível de detalhamento e sua formalização em um documento vão 

depender das necessidades do projeto. Alerta que o planejamento das comunicações tem 

rebatimentos sobre a estrutura analítica do projeto, sobre o cronograma e orçamento. 

 
2.2.2 Processo de Distribuição das Informações 

 
O Processo de Distribuição das Informações, conforme demonstrado no Quadro 

2.1, tem como finalidade colocar as informações necessárias à disposição das partes 

interessadas no projeto no momento adequado (PMI, 2004, p. 221).  

 
Entradas 
 

 Este processo tem como entrada o plano de gerenciamento das comunicações, o 

que permite concluir que seu objetivo é implementar esse plano. Entretanto, as 

informações não previstas nesse plano deverão ser também disponibilizadas. Esse plano 

deve ser constantemente ajustado às novas necessidades que surgem durante o processo 

de desenvolvimento do software.  

 Para isso, faz-se necessário dispor de: habilidades de comunicação; sistemas de 

coleta e recuperação de informações eficientes; métodos de distribuição das 

informações adequados e; percepção e aproveitamento das lições aprendidas, através de 

um feedback em tempo hábil para fazer as correções necessárias ao aperfeiçoamento do 

projeto.    

 
Ferramentas e Técnicas 

 
O Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004) define quatro categorias de 

ferramentas e técnicas indispensáveis ao processo de distribuição das informações: 



  
 53 

                                             

habilidades de comunicação, sistema de coleta e recuperação de informações, métodos 

de distribuição das informações e processo de lições aprendidas. 

 
Habilidades de Comunicação 
 

 Segundo o Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004), as habilidades de 

comunicação são usadas para trocar informações. São as habilidades de gerenciamento 

geral, relacionadas às comunicações que possibilitam que as informações certas 

cheguem às pessoas certas, nas horas certas.  Inclui, também, as habilidades de 

gerenciamento geral, a “arte de gerenciar os requisitos das partes interessadas” (PMI, 

2004, p.229). 

 É importante observar que “a competência é o produto dos fatores saber 

(conhecimentos), saber fazer (habilidades) e querer (atitudes)”, conforme Kalil (2001, 

p.66). Entretanto, pesquisas indicam que 70% do sucesso de um líder é determinado 

pelas inteligências interpessoal e intrapessoal. Foi Howard Gardner, da Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos, conforme afirma Kalil (2001), que identificou 8 tipos de 

inteligências: 1) lógico-numérica; 2) lingüística; 3) musical; 4) espacial; 5) corporal-

sinestésica; 6) naturalista; 7) interpessoal e 8) intrapessoal. 

Inteligência interpessoal compreende a capacidade de relacionar-se bem com 

outras pessoas, compreendendo seus sentimentos (empatia) e o que as motiva. 

Inteligência intrapessoal é a competência de autoconhecimento e auto-estima elevada. É 

importante lembrar que “as leis que regem a estima e confiança em nós mesmos regem 

também a estima e confiança nas outras pessoas” (KALIL, 2001, p.66). É com esse 

entendimento que estudiosos do assunto afirmam que a inteligência intrapessoal é a 

chave para o trabalho em grupo e para o aumento da produtividade. 

 Essa afirmativa foi comprovada em pesquisa realizada nos Estados Unidos13 

(KALIL, 2001). O autoconhecimento facilita a modificação do comportamento em 

função da situação e ajuda a lidar com as próprias limitações. Uma grande barreira às 

relações autênticas e duradouras são os mecanismos de autoproteção, que, muitas vezes 

inconscientemente, atrapalham o processo de comunicação.  

                                                 
13 “Pesquisa de Mestres da Administração desenvolvida com professores das melhores universidades de 
administração e negócios dos Estados Unidos, durante um período de três anos, com o fim de averiguar 
quais os aspectos do processo de liderança são mais relevantes para a economia moderna. Esse estudo 
elaborou uma lista de 12 características ligadas a superior performance, tendo o autoconhecimento 
recebido posição de destaque” (KALIL, 2001, p.66).  
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Um sólido relacionamento é construído com respeito, confiança e credibilidade, 

através de uma comunicação eficaz e intencional. Dele depende a satisfação do cliente, 

a motivação da equipe, o gerenciamento de expectativas - guiar o cliente de forma tal 

que ele espere o que você pode oferecer (HALLOWS 1998, apud SIMIÃO, s.d.) e, o 

gerenciamento de conflitos. 

 Simião (s.d.) destaca 5 passos para se obter uma comunicação eficaz: ouvir 

atentamente; pensar objetivamente; discutir abertamente; desenvolver sensibilidade e; 

responder com rapidez às necessidades colocadas. 

 Ouvir atentamente significa ouvir com atenção, procurar entender, considerar a 

linguagem do corpo e a entonação; pensar objetivamente significa assimilar a 

informação, antes de fazer julgamentos e inferências; discutir abertamente significa 

pedir/fazer esclarecimentos de forma a verificar o objetivo da mensagem e o seu 

impacto sobre os objetivos do projeto; desenvolver sensibilidade significa perceber 

atitudes, sentimentos e circunstâncias em que o emissor se encontra; responder com 

rapidez às necessidades colocadas significa verificar se a ação resultante da mensagem 

tem um responsável e se foi executada.  

Chaves et. al. (2006, p.79) enfatizam a habilidade de falar em público, através da 

superação das barreiras de comunicação entre o apresentador e sua audiência. “Ela é 

composta de atitudes, linguajar, enfoque, comportamento, emoções, forma de se vestir e 

outros fatores que podem alterar características das idéias apresentadas”. 

 
Sistema de Coleta e Recuperação das Informações  

 
O Guia  PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004, p.233) cita como meios de coleta 

e recuperação das informações, dentre outros: 

• Sistemas manuais de arquivamento; 

• Banco de dados eletrônicos; 

• Software de gerenciamento de projetos e; 

• Sistemas que possibilitam o acesso à documentação técnica: como 

desenhos de engenharia, especificações de design e planos de teste. 

Chaves et. al. (2006) chamam atenção para o desafio de buscar a informação 

desejada, quando as informações dos projetos são armazenadas em mídia eletrônica, em 

função da capacidade de armazenamento quase ilimitada. Nesse caso, a busca da 

informação pode exigir tecnologias específicas, sendo o mais comum utilizar os 
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recursos de consultas a banco de dados, através da linguagem SQL, o que exige a 

manutenção de um ambiente seguro e consistente de armazenamento das informações. 

 Nesse caso, as preocupações que devem estar presentes no momento da 

definição do sistema de coleta e recuperação das informações são: a mídia a ser 

utilizada; o custo; o tempo de guarda da informação; a padronização dos nomes dos 

arquivos; as informações de sigilo dos documentos; a definição do nível de acesso aos 

documentos; dentre outros. 

Os softwares de gerenciamento de projetos auxiliam principalmente na gestão de 

recursos, prazos, riscos, problemas, mudanças, ações corretivas e preventivas e lições 

aprendidas. 

 
Métodos de Distribuição das Informações 

 
O Guia PMBOK, terceira edição, (PMI, 2004, p.229) cita os seguintes métodos 

de distribuição da informação: 

• “Reuniões do projeto, distribuição de cópias impressas de documentos, 
sistemas manuais de arquivamento e banco de dados eletrônicos de 
acesso compartilhado. 

• Ferramentas para conferências e comunicação eletrônica, como e-mail, 
fax, correio de voz, telefone, videoconferência e conferências e 
publicações na internet. 

• Ferramentas eletrônicas de gerenciamento de projetos, como interfaces 
Web para software de gerenciamento de projetos e elaboração de 
cronogramas, software para dar suporte a reuniões, escritórios virtuais, 
portais, e ferramentas de gerenciamento de trabalho colaborativo”. 

 
 
Chaves et. al. (2006) sugerem os seguintes métodos e mecanismos de 

comunicação: comunicação geral, relatórios de andamento; gerência de reuniões, 

gerência de questões - issues (questões técnicas e de projeto); gerência de problemas; 

gerência de feedback e gerência de mudanças. E, citam como ferramentas de 

comunicação: softwares de gerenciamento de projetos, websites, e-mails, ferramentas 

case; repositórios centrais; banco de dados de discussão, sistema groupware; sistemas 

de agendamento e programação; tele e videoconferência, reuniões presenciais e contatos 

face a face.  

Há que observar que cada método, mecanismo e ferramenta pode ser ou não 

apropriado para atender a determinada necessidade de comunicação. É importante que 

se defina bem o contexto e os propósitos da comunicação, de forma a se evitar excesso 

ou falta de comunicação e gastos de recursos desnecessários.  
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Processo de Lições Aprendidas  

 

É um processo de aprendizagem, através da identificação de sucessos e 

fracassos, a qualquer momento do ciclo de vida do projeto e relacionados a todos os 

aspectos que envolvem o projeto. Devem ser registradas, juntamente com as 

recomendações decorrentes, inclusive para uso futuro. As reuniões de lições aprendidas 

devem ser planejadas segundo as fases do projeto, entretanto, dependendo de problemas 

ou oportunidades identificadas, esse planejamento sofrerá alteração, através do 

cancelamento ou da inclusão das reuniões, por exemplo.  

Chaves et. al. (2006) chamam atenção para a importância de uma reunião 

coletiva de lições aprendidas no encerramento do projeto. 

 
Saídas 

  

 O Guia PMBOK distingue como saídas do processo de distribuição das 

informações as atualizações dos ativos de processos organizacionais e as mudanças 

solicitadas. 

As atualizações se referem: a) à documentação das lições aprendidas (causas, 

problemas, razões das ações corretivas); b) aos registros do projeto (documentos que 

descrevem o projeto); c) aos relatórios do projeto (detalhamento do andamento do 

projeto, inclusive saídas de outras áreas de conhecimento); d) às apresentações do 

projeto; e) ao Feedback das partes interessadas e; f) às notificações das partes 

interessadas (relativas a problemas resolvidos, mudanças aprovadas e andamento geral 

do projeto). 

Mudanças que surgem no decorrer do processo de distribuição das informações 

podem causar alterações no plano de gerenciamento do projeto e das comunicações. As 

alterações solicitadas no plano de gerenciamento, incluindo todos os planos auxiliares, 

são revisadas e encaminhadas ao processo de controle de mudanças, que compõe o 

processo de integração do projeto. 

  
2.2.3 Processo de Relato de Desempenho  

  
O conhecimento das informações sobre o projeto, pelos envolvidos, é 

indispensável para que cada envolvido com o projeto saiba quando e como atuar, quais 
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os recursos disponíveis em todas as fases do projeto, os impactos positivos e negativos, 

e os riscos provenientes de sua atuação.  

 Segundo o Guia PMBOK, este processo compõe o grupo de processos de 

monitoramento e controle: coleta as informações da linha de base e distribui as 

informações sobre desempenho às partes interessadas. 

 O relato de desempenho deve fornecer informações sobre o modo como os 

recursos estão sendo utilizados, escopo, cronograma, custo e qualidade e, risco e 

aquisições, quando se fizer necessário. 

 
Entradas 
 
 

Conforme demonstrado no Quadro 2.3, são sete as entradas desse processo: 

 
Informações sobre o Desempenho do Trabalho 

 
A coleta de informações sobre o desempenho do trabalho é uma das rotinas da 

implementação do plano de gerenciamento do projeto. As informações mais necessárias, 

elencadas pelo Guia PMBOK, referem-se à situação das atividades do projeto 

(progresso do cronograma: atividades realizadas versus a realizar, entregas realizadas, 

entregas atrasadas e entregas a realizar); aos custos: incorridos versus autorizados 

versus estimativa das necessidades para a conclusão do projeto; a outros recursos: 

autorizados versus disponíveis versus necessários para a conclusão do projeto; 

comparativos percentuais sempre que forem possível e comparativo das informações 

relativas às atividades, custos e outros recursos, com detalhamento da utilização dos 

recursos; ao atendimento, ou não, dos padrões de qualidade e; às lições aprendidas 

(PMI, 2004, p.94). 

 

Medições de Desempenho 

 
São os valores calculados da variação de prazos (VP), variações de custos (VC), 

índice de desempenho de prazos (IDP) e índice de desempenho de custos (IDC) de 

componentes da Estrutura Analítica do Projeto − EAP.  A EAP é “uma decomposição 

hierárquica orientada à entrega do trabalho, a ser executada pela equipe do trabalho, 

para atingir objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Organiza e define o 

escopo total do projeto. Subdivide o trabalho do projeto em partes, em que cada nível 
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descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do 

projeto” (PMI, 2004, p.12). 

 
Previsão de Término 

 
As previsões de término são os valores calculados para a estimativa para terminar 

(EPT) e estimativa no término (ENT). As previsões de término são estimativas ou 

prognósticos de condições futuras do projeto com base nas informações disponíveis no 

momento de sua realização.  

 
Medições de Controle de Qualidade 

 
As medições de controle de qualidade são os resultados das atividades de controle 

de qualidade, fornecidos como feedback para o gerenciamento da qualidade do projeto 

(GQ), com o objetivo de reavaliar e analisar os processos e padrões de qualidade da 

organização executora. 

  
Plano de Gerenciamento do Projeto 

 
Incluem-se aqui todas as informações constantes desse plano que interessam ao 

monitoramento ou controle, especialmente as linhas de base do escopo do cronograma, 

dos custos e da qualidade. 

 
Solicitações de Mudança Aprovadas 

 

São mudanças solicitadas que alteram o escopo do projeto, podendo alterar os 

custos estimados ou tempo de duração de atividade do projeto; 

 
Entregas 

 
Entregas são produtos, resultados ou capacidade para realizar um serviço 

“exclusivo e verificável” que é produzido para concluir um processo, fase ou projeto.    

 
Ferramentas e Técnicas  
 
            São ferramentas e técnicas do processo de relato de desempenho: ferramentas de 

apresentação de informações, coleta e compilação das informações sobre o desempenho, 
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reuniões de avaliação do andamento, sistemas de relatórios de horas e sistemas de 

relatórios de custos. 

 

Ferramentas de Apresentação de Informações 

 
     Ferramentas de apresentação de informações são pacotes de software que 

incluem modelos de relatórios de tabelas, de análise de planilhas, apresentações ou 

capacidades gráficas que podem ser utilizados para apresentação de dados de 

desempenho do projeto. 

 

Coleta e Compilação das Informações sobre o Desempenho 

 
    A coleta e compilação das informações podem ser feitas através da utilização de 

sistemas de arquivamento manual, banco de dados eletrônicos, software de 

gerenciamento de projetos e sistemas que dêem acesso à documentação técnica do 

projeto, para elaborar previsões e relatórios de desempenho e andamento. 

 
Reuniões de Avaliação do Andamento 

 
Reuniões de avaliação do andamento são eventos que têm como objetivo a troca 

de informações sobre o andamento e desempenho do projeto. Podem ser agendadas em 

função das datas dos términos de cada fase ou parte do projeto, ou ter uma freqüência 

pré-definida, em função da complexidade de cada fase. 

 

Sistemas de Relatórios de Horas 

 
Sistemas de relatórios de horas são sistemas que permitem o registro e 

fornecimento das horas gastas no projeto.   

Sistemas de Relatórios de Custos 

 
Sistemas de relatórios de custos são sistemas que permitem o registro e 

fornecimento dos custos efetuados no projeto. 
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Saídas  
 

As saídas desse processo são os relatórios de desempenho, as previsões, as 

mudanças solicitadas, as ações corretivas recomendadas e os ativos de processos 

organizacionais (atualizações). 

            Os relatórios de desempenho devem organizar e sintetizar as informações 

coletadas e apresentar os resultados comparativos à análise da linha de base de medição 

de desempenho. É a partir deles que o projeto pode ser controlado. Devem, portanto, 

expor a situação do projeto, no que se refere ao andamento e desempenho, com o nível 

de detalhe exigido pelos stakeholders. São importantes as informações relativas ao 

escopo, cronograma, custo e qualidade.  

Para melhor comunicação/visualização, esse relatório deve ser rico em tabelas e 

gráficos, tais como gráficos de barra, histogramas e curvas S. É através do 

comportamento das varáveis críticas, que se propõem mudanças e se corrigem rumos, 

em busca dos objetivos propostos. 

  Chaves et. al. (2006) apresentam três tipos de relatórios: o relatório de análise 

do valor agregado, que relaciona custos, prazo e trabalho; o relatório de atendimento a 

produtos do projeto, que apresenta uma estimativa da qualidade, sob a ótica do cliente, 

e; o relatório de scorecard, que faz um balanceamento das quantidades relevantes a 

serem alcançadas para o sucesso do projeto. 

Enfatizam, ainda que um relatório pode conter só os desvios em relação ao 

planejado (relatório de exceções) e listam algumas perguntas a serem respondidas antes 

de se iniciar a elaboração de um relatório, seja de exceções, ou não: Qual o seu objetivo 

com o seu relatório? Que informação é prioritária para atingir esse objetivo? Quais os 

tipos de informações necessárias? Qual a freqüência com que os dados precisam ser 

coletados e o relatório criado? Que método será utilizado na sua distribuição? Qual a 

necessidade de consolidação dos dados? Que feedback formal será realizado após a 

avaliação do relatório? Como esses relatórios serão integrados com outros elementos da 

comunicação? 

 Por fim, Chaves et. al. (2006) recomendam alguns cuidados na interpretação e 

utilização de relatórios quantitativos de desempenho, entre eles: o uso do bom senso e 

sensibilidade empresarial, o fornecimento de feedback para aqueles que coletam dados, 

o estabelecimento de metas claras e métricas a serem utilizadas. Alertam que não se 
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deve avaliar pessoas apenas através desses relatórios e muito menos utilizar dados de 

desempenho para ameaçar pessoas ou equipes. 

Dados que apontam uma área problemática devem ser utilizados como 

indicadores de melhoria de processos. Não se deve  fixar apenas os resultados apontados 

por um único relatório, é preciso analisar o conjunto. 

 
2.2.4 Processo de Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

O gerenciamento das partes interessadas consiste em gerenciar as comunicações 

de forma a satisfazer as suas necessidades e resolver problemas com elas. 

 
Entradas 

 

São entradas desse processo o plano de gerenciamento das comunicações e os 

ativos de processos organizacionais. 

 
Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 
Os requisitos e expectativas das partes interessadas são a base da definição das 

metas, objetivos e nível de comunicação entre elas, no decorrer do desenvolvimento do 

projeto. Assim, eles são identificados, analisados e registrados no Plano de 

Gerenciamento das Comunicações e devem ser utilizados no gerenciamento das partes 

interessadas.    

 
Ativos de Processos Organizacionais 

 
Os problemas que surgem no decorrer do projeto devem ser analisados e 

solucionados conjuntamente com as partes interessadas. 

 
Ferramentas e Métodos 
  

   Constituem-se em ferramentas e métodos do processo de gerenciamento das 

partes interessadas, os métodos de comunicação e o registro de problemas. 

 
Métodos de Comunicação 

 
Os métodos de comunicação propostos para cada parte interessada no plano de 

gerenciamento das comunicações são utilizados no processo aqui descrito. 
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O meio de comunicação mais eficaz para a solução de problemas com as partes 

interessadas são as reuniões presenciais. Não sendo possível, ou havendo necessidade, 

utilizam-se telefonemas, e-mails, ou outras ferramentas eletrônicas. Há também a 

possibilidade de se utilizar a videoconferência - meio de comunicação que vem sendo 

utilizado pelas multinacionais para reunir pessoas em localizações geográficas distintas. 

 As reuniões são importantes em todas as fases do projeto, mas ao gerente cabe a 

análise e decisão do momento apropriado, de forma a otimizar o uso dos recursos. 

Excesso de reuniões pode trazer prejuízos à produtividade e implicar gastos além do 

necessário.  

Por outro lado, a ausência de reuniões tem implicações negativas para o sucesso 

do desenvolvimento de um software. Através da realização de reuniões se consegue 

integrar as pessoas para formar uma equipe de trabalho; obter visões múltiplas sobre o 

tema a ser discutido; coletar experiências e conhecimentos em áreas distintas, obtidos 

através de estímulos coletivos para que todos participem. 

Silveira Neto (1988, p.11) argumenta que uma reunião pode ser oportuna,  
 

“quando se necessita obter uma resposta rápida de várias pessoas sobre 
determinado assunto; existem problemas ou questões a serem esclarecidos e 
compartilhados; para envolver o grupo na tomada de decisão, reconciliação 
de situações conflitivas ou na busca de consenso, quando se quer trocar 
experiências com o grupo; para analisar, avaliar e resolver problemas que 
envolvam pessoas e áreas distintas e quando existem exigências legais da 
empresa ou do governo”. 
 

Adverte que não se deve fazer uma reunião quando: outra forma de comunicação 

se mostrar mais eficaz; o grupo não se preparou adequadamente para a reunião; existem 

posições irreconciliáveis que vão levar a ausência de resultados concretos; as decisões já 

foram tomadas ou o assunto não merece que se gaste tempo com ele. 

Como toda ação, uma reunião deve ser precedida e presidida pelo planejamento. 

Há duas fases de planejamento: uma antecede a reunião, a outra se inicia junto com ela.  

Na primeira fase, há uma outra oportunidade de se refletir se a mesma é oportuna ou se 

deve mudar o método de comunicação.  

Nessa fase deve-se responder às perguntas clássicas do planejamento 

operacional: o que, quais, quem, como, quanto, onde, ou seja:  

• O que será discutido, qual a sua finalidade, quais os objetivos a 

serem atingidos, quem deverá participar; 

• Quais as expectativas dos participantes, qual a agenda e duração 

da reunião, se há necessidade de preparação por parte dos 
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participantes (elaborar relatórios, estudar o assunto, coletar 

dados, etc.);  

• Que recursos e matérias serão necessários,  

• Qual o custo-benefício; 

• Qual o poder dos participantes, no que se refere à tomada de 

decisões e influências positivas ou negativas sobre elas;  

• Quais os participantes capazes de coordenar, de moderar o 

assunto, de avaliar os resultados, de sintetizar as conclusões;  

• Quais os mais indicados para registrar os resultados em ata e 

distribuir os participantes; 

• Como será cobrado o que foi decidido na reunião, quem deverá 

dar feedback aos outros participantes;  

• Qual a forma de comunicação da reunião aos participantes, com 

que antecedência se deve fazê-lo. 

Respondida essas perguntas, há que se fazer uma pauta deixando claros os 

objetivos da reunião, o que será discutido e o que será necessário preparar, horário de 

início e término, onde será e que recursos estarão disponíveis. 

   Dependendo do tipo de reunião e do número de participantes, a decisão de quem 

irá coordenar, moderar, registrar, etc. deve ser feita no início da reunião, de forma que a 

liderança do indicado seja validada pelos participantes. Esse cuidado é importante em 

workshops, onde é exigido um ambiente propício à participação dos envolvidos. 

Ao se iniciar uma reunião, deve-se definir, primeiramente, a atribuição de 

responsabilidades e papéis dos participantes: quem coordena, quem modera, quem 

confecciona a ata e distribui, qual o processo de realização a ser utilizado, quais os 

critérios de participação e decisão, como e quando será feita a avaliação e correção dos 

desvios e quem e como cobrará a implementação das decisões tomadas. 

Vale salientar que algumas reuniões em um projeto podem ser planejadas desde 

o seu início, outras podem ocorrer em função de necessidades que não poderiam ser pré-

definidas. 

Chaves et. al. (2006) sugerem as seguintes reuniões: 

Reuniões de partida (kick-off meeting), reunião de acompanhamento (folow-up 

meeting), reuniões para registro e acompanhamento de problemas, reuniões para o 

registro de lições aprendidas, reuniões para o registro e acompanhamento de mudanças, 
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reuniões para o registro e acompanhamento de ações corretivas e preventivas e reuniões 

de encerramento ou entrega de projeto (close out meeting). 

 No que concerne aos workshops, o seu planejamento e os procedimentos para 

a sua realização de foram bem detalhados na Seção 2.1.4.2.  

 
Saídas 

 
As saídas desse processo são: problemas resolvidos (registros); solicitações de 

mudanças aprovadas (mudanças em como as comunicações com as partes interessadas 

irão ocorrer); ações corretivas aprovadas (para que o desempenho futuro fique de acordo 

com o planejado); atualizações dos ativos de processos organizacionais (registro das 

lições aprendidas) e; o plano de gerenciamento do projeto, para refletir as mudanças do 

plano de comunicações. 

  
2.3 NORMA NBR ISO 10006 VERSUS GUIA PMBOK 

        
A norma 10006:2006 (ABNT, 2006) 14, Sistemas de Gestão da Qualidade − 

Diretrizes para a Gestão da Qualidade em Projetos, define como os princípios e práticas 

de gestão da qualidade relacionam-se com o gerenciamento de projetos.  

Essa norma fornece oito princípios principais do processo estratégico (processo 

diretor que organiza e gerencia a realização dos outros processos do projeto) para se 

atingir a qualidade no gerenciamento de projetos: foco no cliente; liderança; 

envolvimento das pessoas; abordagem por processos; abordagem sistêmica para a 

gestão; melhoria contínua; abordagem factual para a tomada de decisão e; 

relacionamento mutuamente benéfico com o fornecedor (STANLEIGH, s.d.) 

Além disso, a norma declara que as altas direções, da empresa requerente e da 

executora do empreendimento15, devem estar comprometidas e envolvidas para 

assegurar o desenvolvimento e manutenção de um sistema de gestão da qualidade 

eficiente e eficaz para o projeto. 

O Guia PMBOK detalha o processo estratégico no grupo de processo de 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto e inclui: estrutura organizacional, 

                                                 
14 Tradução da IS0 10006:2003. 
15 A norma ISO 10006 define o empreendimento (ou projeto) como um “processo único que consiste em 
um conjunto de atividades coordenadas e controladas, com datas de início e conclusão, realizado para 
alcançar um objetivo em conformidade com requisitos especificados, incluindo as limitações de prazo, 
custo e recursos”.  
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gerenciamento de aquisições do projeto, conhecimento e habilidades de gerenciamento 

geral, habilidades interpessoais, partes interessadas no projeto e encerramento do 

projeto (STANLEIGH, s.d.) 

A seguir, serão observados quais os princípios de qualidade, através do processo 

estratégico da ISO 10006, importantes para a comunicação, que não são levados em 

consideração pelo Guia PMBOK, através de quadros comparativos. Embora o RUP 

apresente a disciplina de gerenciamento do projeto, não dispõe de um processo 

completo de gerenciamento da comunicação. Desta maneira, as diretrizes de qualidade 

vistas nesta seção serão combinadas ao Guia PMBOK e posteriormente aplicadas ao 

framework do RUP, quando o processo de gerenciamento de comunicação for 

sistematizado e complementado (Capítulo 4). 

 
Responsabilidade da Direção 

 
A ISO 10006 afirma que as altas direções das organizações, requerente e 

executora, devem estar comprometidas e envolvidas com o projeto e que este deve estar 

alinhado com as estratégias das empresas.   

Assim, facilita-se o desenvolvimento e a manutenção de um sistema de gestão da 

qualidade eficiente e eficaz e, conseqüentemente, aumenta o compromisso em priorizar 

e finalizar o projeto que atenda os objetivos planejados. 

Para decidir se um projeto deverá ser realizado ou deverá ser cancelado, ainda na 

fase de pré-projeto, a norma preconiza que rigorosos processos de tomada de decisão 

sejam utilizados. No momento em que surge a idéia do projeto, é fundamental garantir o 

envolvimento das pessoas, por meio de reuniões. 

 Apesar da sua importância, o Guia PMBOK não inclui explicitamente 

processos de comunicação para o envolvimento/comprometimento da alta direção com 

o plano de gerenciamento da qualidade (STANLEIGH, s.d.). 

Quadro 2.4 ISO 10006 versus Guia PMBOK: Comprometimento da Direção 
NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Comprometimento da direção - 5.1 
O comprometimento e o envolvimento ativo da 
alta direção das organizações, requerente e do 
empreendimento, são essenciais para o 
desenvolvimento e manutenção de um sistema 
de qualidade efetivo e eficiente para o 
empreendimento. 

Nenhuma referência ao assunto 

 FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003; STANLEIGH, s.d.) 
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Assim, pretende-se aplicar esse princípio de qualidade da norma ao RUP, através 

dos processos de comunicação do Guia PMBOK. 

 
Foco no cliente 
 
 O foco no cliente é essencial para o sucesso do projeto de acordo com a NBR 

ISO 10006: os requisitos dos clientes e de outras partes interessadas devem ser 

claramente entendidos e atendidos para garantir o sucesso do projeto, e devem estar 

inclusos nos objetivos do empreendimento. As mudanças de requisitos devem ser 

monitoradas durante todo o ciclo de vida do projeto. 

 Além disso, interfaces de comunicação entre o cliente e as outras partes 

interessadas devem ser estabelecidas para facilitar o intercâmbio de informações.  

Por fim, a norma afirma que os conflitos entre as necessidades das partes 

interessadas precisam ser resolvidos, dando sempre preferência ao cliente e tendo a sua 

concordância, exceto quando se tratar de requisitos legais ou estatutários. As resoluções 

devem ser documentadas. 

O Guia PMBOK não deixa claro a necessidade do foco no cliente como a ISO 

10006 faz. Ele apenas define na área de conhecimento de gerenciamento da qualidade 

do projeto que satisfação do cliente representa: “entendimento, avaliação, definição e 

gerenciamento de expectativas de forma a atender às necessidades do cliente. Isso exige 

uma combinação de conformidade com os requisitos (o projeto deve produzir o que 

afirmou que produziria) e adaptação ao uso (o produto ou serviço deve satisfazer as 

necessidades reais)” (PMI, 2004, p.181). 

 O Guia PMBOK afirma também que as necessidades das partes interessadas 

devem ser atendidas para se garantir a qualidade do projeto. Embora o Guia PMBOK 

não dê tanto foco ao cliente, ele é mais completo do que a norma 10006 na descrição da 

necessidade de identificar as partes interessadas, determinar seus requisitos e gerenciar 

esses requisitos ao longo do projeto, processos do grupo de processos de gerenciamento 

das comunicações do projeto. 

Fica claro, pelo exame do Quadro 2.5, a seguir apresentado, que o Guia PMBOK 

e a norma NBR ISO 10006 se completam no que se refere ao foco no cliente, à 

definição das partes interessadas, bem como, à comunicação entre os envolvidos. 
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Quadro 2.5 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Foco no Cliente 
NBR ISO 10006:2006 

declara... Guia 
Guia PMBOK declara... 

Foco no cliente – 5.2.2 
Como as organizações 
dependem dos seus clientes, 
convém entender as 
necessidades atuais e futuras 
do cliente, atender aos 
requisitos do cliente e 
trabalhar para exceder as 
expectativas do cliente. 

Pessoas interessadas no projeto – 2.2 
Partes Interessadas no projeto são pessoas e 
organizações ativamente envolvidas no projeto ou 
cujos interesses podem ser afetados como resultado 
da execução ou do término do projeto. Eles podem 
também exercer influência sobre os objetivos e 
resultados do projeto. A equipe de gerenciamento de 
projetos precisa identificar as partes interessadas, 
determinar sua influência em relação aos requisitos 
para garantir um projeto bem-sucedido. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003; STANLEIGH, s.d.) 

 
Liderança 
 
 Criar e manter um ambiente interno onde as pessoas tornem-se totalmente 

envolvidas na busca ao atendimento dos objetivos da organização é um principio da 

NBR ISO 10006:2006 (quadro 2.6). Para isso, um gerente de projeto deve ser designado 

o mais cedo possível. Ele deverá garantir que o sistema de qualidade do projeto seja 

determinado, implementado e mantido. 

 Além disso, a alta direção das organizações envolvidas deve criar uma cultura 

de qualidade:  

• Estabelecendo a política de qualidade e os objetivos para o projeto; 

• Fornecendo infra-estrutura e recursos para assegurar o alcance dos 

objetivos;  

• Tomando decisões baseadas em informações de fatos e de dados; 

• Capacitando e motivando os stakeholders para melhorar o produto e 

os processos do empreendimento e;  

• Planejando ações preventivas futuras. 

 A área de especialização de conhecimento e habilidades de gerenciamento 

geral do Guia PMBOK inclui o planejamento, a organização, a formação de pessoal, a 

execução e o controle de operações de uma empresa. Ela é formada pelas seguintes 

disciplinas de apoio:  

• Contabilidade e gerenciamento financeiro; 

• Compras e aquisições; 

• Vendas e marketing; 
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• Contratos e legislação comercial; 

• Fabricação e distribuição; 

• Logística e cadeia de abastecimento; 

• Planejamentos estratégico, tático e operacional; 

• Estruturas organizacionais, comportamento organizacional; 

• Administração de pessoal, compensação, benefícios e planos de 

carreira; 

• Práticas de saúde e segurança; 

• Tecnologia da informação. 

            O gerenciamento geral do PBMOK fornece a base para a criação das habilidades 

de gerenciamento de projeto. 

Habilidades interpessoais é outra área de especialização do guia que define 

características importantes no gerenciamento das relações entre os stakeholders. Ela 

inclui: 

• Comunicação eficaz. A troca de informações. 

• Influência sobre a organização. A capacidade de “fazer com que as 

coisas aconteçam”. 

• Liderança. Desenvolver uma visão e uma estratégia e motivar as pessoas 

para que alcancem essa visão e essa estratégia. 

• Motivação. Estimular as pessoas para que alcancem altos níveis de 

desempenho e superem as barreiras que impedem as mudanças. 

• Negociação e gerenciamento de conflitos. Conversar com outras pessoas 

para chegar a um entendimento ou um acordo. 

• Resolução de problemas. A combinação entre definição do problema, 

identificação e análise de alternativas e tomada de decisões. 

 

Embora o PBMOK seja mais completo na definição de habilidades de 

gerenciamento geral e interpessoais, a ISO 10006 é mais voltada para criação de um 

ambiente favorável para alcançar os objetivos do projeto, onde as partes interessadas 

estejam totalmente envolvidas. Para isso, é necessário que vários processos de 

comunicação sejam definidos. Assim, o Guia PMBOK e a norma ISO 10006 devem ser 

combinados nesses aspectos. 
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Quadro 2.6 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Liderança 

NBR ISO 10006:2003 declara... Guia PMBOK declara... 
Liderança – 5.2.3 
Líderes estabelecem unidade de 
propósito e direcionamento da 
organização. Convém que eles criem e 
mantenham um ambiente interno no qual 
as pessoas possam se tornar totalmente 
envolvidas em atender os objetivos da 
organização.  

Habilidades Interpessoais – 1.5.4 
O gerenciamento de relações interpessoais 
inclui: 
     - Liderança (Desenvolver uma visão e 
uma estratégia e motivar as pessoas para 
que alcancem essa visão e essa estratégia). 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003; STANLEIGH, s.d.) 

 
Envolvimento das Pessoas 
 

 A norma NBR ISO 10006 define que as pessoas, de todos os níveis, 

interessadas no projeto, são a essência da organização e o seu envolvimento completo 

possibilita que suas habilidades sejam exploradas ao máximo a favor da organização. 

Ela afirma que o sucesso e a qualidade de um empreendimento dependem das pessoas 

participantes. 

 Segundo essa norma, convém criar uma estrutura organizacional que encoraje 

a comunicação e cooperação entre todos os participantes. Para alcançar esse objetivo, 

devem-se envolver os stakeholders nas tomadas de decisões consensuais desde a 

concepção do projeto, passando pela definição do escopo, divisão das atividades, 

desenvolvimento de cronograma, estimativa de custos, levantamento dos riscos e, por 

fim, aprovação de mudanças e armazenamento das lições aprendidas. 

 Outro aspecto, é que a autoridade e a responsabilidade das pessoas envolvidas 

no projeto devem ser bem definidas e divididas entre a organização requerente e a 

organização executora do empreendimento. Além de serem documentadas. 

Garante-se o envolvimento das pessoas através da definição de processos 

apropriados de comunicação: técnicas, métodos e ferramentas. 

 O Guia PMBOK é muito completo na definição dos processos de 

gerenciamento de comunicação e na definição das partes interessadas, seus requisitos e 

expectativas. O guia deixa claro a necessidade de atender as expectativas das pessoas 

envolvidas no projeto e de resolver os conflitos entre elas, mas não estimula 

explicitamente o envolvimento das pessoas no projeto. 
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 Quadro 2.7 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Envolvimento de Pessoal 
NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK 

declara... 
Envolvimento de pessoal – 5.2.4 

Pessoas de todos os níveis são a essência da organização 
e seu total envolvimento permite que suas habilidades sejam 
usadas em benefício da organização. 

  

Nenhuma referência 
ao assunto. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003; STANLEIGH, s.d.) 

 

 Combinar a norma 10006, o Guia PMBOK e o Metaplan para garantir o 

envolvimento das pessoas no projeto e conseqüentemente a troca de experiências e 

conhecimentos é um caminho para se garantir uma comunicação mais eficaz. 

 
Melhoria Contínua 
 

 Melhorar continuamente o desempenho global da organização deve ser um 

objetivo permanente segundo a norma NBR ISO 10006:2006. Ela baseia-se no ciclo 

PDCA (Planeje-Execute-Verifique-Aja) para garantir a melhoria contínua, assim como 

o Guia PMBOK. (Quadro 2.8). 

 A constante busca para melhorar a eficácia e a eficiência dos processos é 

responsabilidade das organizações requerente e executora do empreendimento. 

 A análise crítica do sistema de gestão de qualidade, em intervalos planejados, 

bem como, avaliações do progresso do projeto em todos os seus processos é uma 

diretriz da norma para garantir que os objetivos do empreendimento sejam alcançados. 

 Para aprender com a experiência, a gerência de projetos deve ser tratada como 

um processo. Além disso, um sistema capaz de registrar e analisar as informações 

obtidas nos projetos deve ser criado ou comprado para ser usado no processo de 

melhoria contínua. Auditorias internas e externas para avaliação de desempenho e 

identificação de oportunidades de melhoria, também, são recomendadas pela norma. 

 O processo de lições aprendidas do processo de distribuição das informações 

da área de conhecimento de gerenciamento das comunicações do projeto do Guia 

PMBOK define que: “Uma sessão de lições aprendidas se concentra na identificação 

dos sucessos e fracassos do projeto e inclui recomendações para melhorar o 

desempenho futuro dos projetos” (PMI, 2004, p.230).   
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Segundo esse Guia, os stakeholders devem identificar através de reuniões, 

durante o ciclo de vida do projeto, as lições aprendidas: aspectos gerenciais, técnicos e 

de processos. As informações devem ser filtradas, formalizadas e armazenadas. 

 
Quadro 2.8 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Melhoria Contínua 

NBR ISSO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 
Melhoria contínua – 5.2.7 
Convém que melhoria contínua do 
desempenho global da organização 
seja um objetivo permanente da 
organização. 

Encerrar o projeto – Informações Históricas - 
4.7 As informações históricas e as informações 
sobre as lições aprendidas são transferidas para 
a base de conhecimento de lições aprendidas 
para serem usadas por futuros projetos. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003; STANLEIGH, s.d.) 

 
Essas reuniões demandam tempo e dinheiro, por isso sua freqüência deve ser 

bem planejada. Se a coleta de informações for bem utilizada, ela pode fornecer 

informações relevantes para futuras equipes de projetos e, conseqüentemente, ajudar a 

aumentar a maturidade da organização no gerenciamento de projetos. 

Tanto a norma da ISO, quanto o Guia PMBOK são bem completos na definição 

da necessidade de melhoria contínua, porém, nenhum dos dois formaliza as reuniões 

através de técnicas e métodos. 

 
Abordagem Factual para Tomada de Decisão 
 
 As decisões efetivas são tomadas baseadas na análise de dados e informações, 

é o que afirma a norma 10006:2006. Para isso, é importante que as informações sobre o 

andamento e o desempenho do projeto sejam registradas (Quadro 2.9). 

 Convém, também, segundo a norma, que constantes avaliações sejam 

realizadas para medir o desempenho do empreendimento. As informações provenientes 

das avaliações devem ser utilizadas na tomada de decisões efetivas relativas ao projeto e 

na revisão e atualização do plano de projeto. 

 Além disso, relatórios finais referentes a projetos anteriores servem como 

apoio para melhoria de empreendimentos atuais e futuros. 

 Uma das saídas do processo de gerenciamento das comunicações do Guia 

PMBOK é o relatório de desempenho, que inclui informações do modo como os 

recursos estão sendo utilizados para se atingir os objetivos do projeto: dados sobre 

escopo, cronograma, custo, qualidade, riscos e aquisições.  O relatório deve ser 

comparado com a linha de base da medição de desempenho para verificar o progresso e 

o andamento do projeto. 
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 O Guia PMBOK afirma que reuniões de avaliação do andamento precisam ser 

constantemente agendadas para que informações sobre o andamento do projeto sejam 

passadas para as partes interessadas. As informações podem ser coletadas e compiladas 

a partir de vários meios: documentos escritos, sistemas de gerenciamento de projetos, 

banco de dados, documentação técnica, entre outras. 

 Para exibir essas informações, ferramentas de apresentação podem ser 

utilizadas, como: softwares que gerem relatórios, planilhas e apresentações. 

 
Quadro 2.9 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Abordagem Factual para a Tomada de 
Decisão 

NBR ISO 10006:2006 declara...  Guia PMBOK declara... 

Abordagem factual para tomada de decisão – 
5.2.8 
Decisões efetivas são baseadas na análise de 
dados e informações. 

Habilidades interpessoais – 1.5.5 
O gerenciamento das relações 
interpessoais inclui:  
 Resolução de problemas; A 
combinação entre definição do 
problema, identificação e análise de 
alternativas e; a tomada de decisões. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003; STANLEIGH, s.d.) 

 
Apesar do Guia PMBOK ser bastante enfático na necessidade de constantes 

reuniões de avaliações, ele peca por incentivar essa prática apenas para medição de 

desempenho e para o aprendizado a partir das lições aprendidas. A resolução dos 

problemas fica muito centrada no gerente e o sucesso da solução é muito dependente 

das suas habilidades interpessoais. Esse Guia recomenda a combinação entre a definição 

do problema, identificação e análise de alternativas para a tomada de decisões, o que 

pressupõe a análise de dados e informações.  

Por outro lado, a norma NBR ISO 10006:2006 (ABNT, 2006) incentiva a 

tomada de decisão baseada em consenso em todas as fases do projeto, com 

envolvimento de todos os participantes. Estimula-se, desta forma, a criação de um 

ambiente que encoraja a comunicação e cooperação entre todos. 

 

Princípios diretamente ligados aos Processos de Comunicação 

 
A norma NBR ISO 10006:2006 (ABNT, 2006) define apenas três processos de 

comunicação: Planejamento da Comunicação, Gestão da Informação e Controle da 

Comunicação. Entretanto estes três processos englobam os quatros definidos pelo Guia 
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PMBOK, uma vez que, há diretrizes aplicáveis ao gerenciamento das partes interessadas 

nos três processos citados.  

As diretrizes voltadas para a gestão da qualidade estabelecidas pela ISO 

10006:2006 e relacionadas aos três processos de comunicação por ela definidos são 

apresentadas nos Quadros 2.10 a 2.12. 

 
Processo de Planejamento da Comunicação 
 

No que se refere ao planejamento da comunicação, tanto a ISO como o Guia 

PMBOK recomendam que sejam identificadas as necessidades de comunicação das 

partes interessadas e documentadas em um plano (vide Quadro 2.10). 

 
Quadro 2.10 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Planejamento da 
Comunicação                                                                                                       (continua) 

NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Processo de Planejamento da 
Comunicação -7.6.2 
Convém que:  
 
As organizações requerente e do 
empreendimento assegurem que 
processos apropriados de 
comunicação sejam estabelecidos 
e que essa comunicação 
possibilite a eficácia e eficiência 
do sistema de gestão da 
qualidade; 

 
 

 
O planejamento da comunicação 
considere as necessidades das 
organizações requerente e do 
empreendimento, clientes e partes 
interessadas e resulte num plano 
de comunicação documentado; 
 
Que o formato, o idioma e a 
estrutura dos documentos e 
registros do empreendimento 
sejam planejados para assegurar a 
sua compatibilidade; 
 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto – 
Capítulo 10 
 
 
O gerenciamento das comunicações do projeto é 
“a área de conhecimento que emprega os 
processos necessários para garantir a geração, 
coleta, distribuição, armazenamento, recuperação 
e destinação final das informações sobre o projeto 
de forma oportuna e adequada”. Não enfatiza o 
sistema de gestão de qualidade, mas afirma que 
esses processos interagem com processos de 
outras áreas de conhecimento de maneira não 
detalhada nesse GUIA; 
 
O planejamento da comunicação deve determinar 
as necessidades de informação e comunicação das 
partes interessadas e registrar isso em um plano de 
gerenciamento das comunicações, que deverá ser 
revisado e atualizado continuamente; 
 
 
Não faz referência ao assunto; 
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Quadro 2.10. ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Planejamento da 
Comunicação                                                                                                     (conclusão) 

NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Processo de Planejamento da 
Comunicação -7.6.2 
Convém que:  
 
Que o plano de comunicação 
defina o sistema de gestão da      
informação, identifique quem irá 
enviar e receber as informações e 
referencie os relevantes controles 
de documento, controles de 
registros e procedimentos de 
segurança; 
 
Que o formato para relatórios de 
avaliação do progresso seja 
definido para destacar desvios. 
 
 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto – 
Capítulo 10 
 
 
Não faz referência a procedimentos de segurança;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Os relatórios podem ser preparados de forma 
abrangente ou com base em exceções. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003). 
 

Em relação aos outros pontos, o Guia PMBOK e a ISO 10006 se 

complementam. O Guia PMBOK não faz referência direta à necessidade da 

comunicação permitir que o gerenciamento da qualidade seja eficiente e eficaz, mas 

deixa claro que os processos se inter-relacionam de maneira não explicitada no 

documento. Esse Guia também não determina que sejam definidos no plano de 

gerenciamento das comunicações procedimentos de segurança das informações  

 

Processo de Gestão da Informação 

 

As principais complementações da ISO 10006 ao Guia PMBOK, no que se 

refere à gestão da informação são: a orientação para que sejam registradas as condições 

predominantes no momento em que se registra uma informação (de forma a permitir 

que se verifique a validade e a importância dessa informação, antes de usá-la em outro 

empreendimento) e; a recomendação de que a organização do empreendimento 

(desenvolvedora do projeto) assegure adequada proteção da informação, levando em 

consideração a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, (vide 
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Quadro 2.11). A abordagem do Guia PMBOK dá mais ênfase às técnicas e ferramentas, 

entradas e saídas dos processos.   

Quadro 2.11 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Gestão da Informação 
(continua) 

NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Processo de Gestão da Informação – 
7.6.3 
 
Convém que: 
 
A organização do empreendimento 
identifique suas necessidades de 
informação e estabeleça um sistema de 
informação documentado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A organização do empreendimento 
identifique as fontes de informações 
internas e externas;  
 
O modo no qual a informação é 
gerenciada considere as necessidades 
da organização requerente e do 
empreendimento; 

 
Sejam estabelecidos procedimentos que 
definam os controles para preparação, 
coleta, identificação, classificação, 
atualização, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, proteção, recuperação, 
tempo de retenção e disposição da 
informação 

Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto – Capítulo 10 
 
 
 
As informações podem ser coletadas e 
recuperadas por diversos meios, inclusive 
sistemas manuais de arquivamento; banco de 
dados eletrônicos; software de 
gerenciamento de projetos e; sistemas que 
possibilitam o acesso à documentação 
técnica, como desenhos de engenharia, 
especificações de design e planos de teste; 
Os registros do projeto podem incluir 
correspondências, memorandos e 
documentos que descrevem o projeto. Essas 
informações podem, conforme possível e 
adequado, ser mantidas de uma forma 
organizada. Os membros da equipe do 
projeto podem também manter registros em 
um diário do projeto. O desempenho do 
projeto, as modificações solicitadas e as 
aprovadas, as mudanças sugeridas e as 
implantadas as lições aprendidas devem ser 
registradas;  
 
O Guia PMBOK afirma que as necessidades 
internas e externas de informações devem ser 
consideradas na análise de requisitos; 
 
O modo como a informação é gerenciada 
deve considerar, dentre outros fatores, as 
influências ambientais e organizacionais e as 
necessidades das partes interessadas;  
 
O Guia PMBOK define o processo Relato de 
Desempenho para monitorar o desempenho 
do trabalho e da equipe; 
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Quadro 2.11 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Gestão da Informação                                                                    

(continuação) 
NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Processo de Gestão da Informação – 
7.6.3 
Convém que: 
 
 
A organização do empreendimento 
assegure adequada proteção da 
informação levando em consideração a 
confidencialidade, disponibilidade e 
integridade da informação; 
 
A informação seja relevante às 
necessidades dos receptores e esteja 
claramente apresentada e distribuída, 
cumprindo rigorosamente o prazo; 
 
 
Todos os acordos, incluindo os 
informais, que afetem o desempenho do 
empreendimento sejam formalmente 
documentados; 
 
Sejam estabelecidas regras e 
orientações para as reuniões, as quais 
sejam adequadas ao tipo de reunião;  
 
 
Que a agenda da reunião seja 
distribuída com antecedência e 
identifique as pessoas cuja presença é 
requerida para cada um dos seus itens; 
Que as atas das reuniões incluam 
detalhes das tomadas de decisões, itens 
pendentes e ações acordadas e o pessoal 
designado para realizá-las e que sejam 
distribuídas para as partes interessadas 
envolvidas dentro do período acordado; 
 
A organização do empreendimento 
utilize dados, informações e 
conhecimento para estabelecer e 
cumprir com os seus objetivos; 
 

Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto – Capítulo 10 
 
 
 
O Guia PMBOK não chega a esse nível de 
detalhamento 
 
 
 
 
Nenhuma referência ao assunto; 
 
 
 
 
 
As habilidades de gerenciamento às 
comunicações incluem garantir que as 
pessoas certas obtenham as informações 
certas ma hora certa, conforme definido no 
plano de gerenciamento das comunicações; 
 
O Guia PMBOK determina que sejam 
realizados registros do projeto;  
 
 
 
O Guia PMBOK estabelece algumas regras e 
orientações para as reuniões; 
 
 
 
O Guia PMBOK estabelece algumas regras e 
orientações para as reuniões; 
 
 
 
O gerenciamento de projetos é a aplicação de 
conhecimento, habilidades, ferramentas, 
técnicas às atividades do projeto a fim de 
atender aos seus requisitos; 
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Quadro 2.11 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Gestão da Informação  
                                                                                                                         (conclusão) 

NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Processo de Gestão da Informação – 
7.6.3 
Convém que: 

 
Os gerentes da organização do 
empreendimento e da organização 
requerente avaliem os benefícios do uso 
da informação, a fim de melhorar a 
gestão da informação. 

Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto – Capítulo 10 
 

 
O Guia PMBOK reconhece a importância da 
melhoria contínua. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003). 
 
Processo de Controle da Comunicação 

 
A ISO 10006 faz as mesmas recomendações do Guia PMBOK, exceto que 

acrescenta que seja dada uma atenção especial às interfaces entre funções e 

organizações onde desentendimentos e conflitos possam ocorrer (vide Quadro 2.12). 

 
Quadro 2.12 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Controle da Comunicação 

(continua) 
NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara... 

Processo de Controle da Comunicação – 
7.6.4 
Convém que:  
 
O sistema de comunicação seja planejado e 
implementado, controlado, monitorado e 
analisado criticamente para assegurar que 
ele continue a atender às necessidades do 
empreendimento; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto – Capítulo 10 
 
 
Em quase todos os projetos, a maior parte do 
planejamento das comunicações é feita como 
parte das fases iniciais do projeto. No 
entanto, os resultados desse processo de 
planejamento são reexaminados 
regularmente durante todo o processo e 
revisados conforme necessário para garantir 
que possam ser aplicados continuamente. O 
Guia PMBOK também recomenda a 
implementação, o controle, o monitoramento 
e a análise crítica desse processo, de forma 
que ele atenda às necessidades das partes 
interessadas. As alterações são feitas através 
do processo de solicitação de mudanças; 

 
 
 
 
Quadro 2.12 ISO: 10006 versus Guia PMBOK: Processo de Controle da Comunicação 
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(conclusão) 

NBR ISO 10006:2006 declara... Guia PMBOK declara...  

Processo de Controle da 
Comunicação – 7.6.4 
 
Convém que:  
 
Uma atenção especial seja dada às 
interfaces entre funções e organizações 
onde desentendimentos e conflitos 
possam ocorrer. 
 

Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto – Capítulo 10 
 
O Gerenciamento das partes interessadas 

se refere a gerenciar as comunicações para 

satisfazer as necessidades das partes 

interessadas no projeto e resolver 

problemas com elas. 

FONTE: (ABNT, 2006; PMI, 2003). 
 
 

Observa-se que a combinação da norma 10006:2006 com o Guia PMBOK para o 

gerenciamento da comunicação do projeto é de extrema importância, uma vez que, os 

dois se complementam. 

A norma incentiva a participação dos envolvidos no empreendimento em todas 

as suas fases, para garantir compromisso e participação na busca pelos objetivos do 

projeto com qualidade. Já o consagrado Guia de gerenciamento de projetos, tem uma 

estrutura mais completa, não fornecendo apenas diretrizes, entretanto trata a disciplina 

comunicação em um nível muito genérico. 

A proposta desse trabalho é formalizar um processo de comunicação para dar 

suporte a todas as fases do RUP, combinando as orientações de trabalho e processos do 

Guia PMBOK com as diretrizes da NBR ISO 10006:2006 que envolvem a comunicação 

entre as partes interessadas. 

Com esse objetivo em mente, apresentar-se-á, no capítulo seguinte, o framework 

utilizado nesta dissertação, enfatizando as disciplinas requisitos, gerenciamento de 

projeto, gerenciamento de configuração e mudanças e, ambiente, cujos fluxos de 

trabalho estão mais diretamente relacionados com o subfluxo proposto nesta 

dissertação.  Na última seção, analisa-se o processo de gerenciamento das comunicações 

no RUP, identificando suas limitações. 
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3333    RATIONAL UNIFIED PROCESSRATIONAL UNIFIED PROCESSRATIONAL UNIFIED PROCESSRATIONAL UNIFIED PROCESS    
 

O RUP, detalhado a seguir, trouxe inovações importantes para o processo de 

construção de software, procurando superar as limitações existentes nos modelos mais 

antigos16, como por exemplo, não serem iterativos e não abordarem a área de 

conhecimento Gerenciamento de Projetos. Embora tenha conseguido estruturar melhor 

o processo, ele ainda apresenta limitações quanto às áreas de gerenciamento de projetos, 

especialmente no que concerne ao gerenciamento da comunicação. 

 

3.1 HISTÓRICO 

  

Nos anos 80 e no início dos anos 90, métodos e linguagens de programação 

orientadas a objetos (OO) ganharam lugar de destaque na comunidade de engenharia de 

software. Diversos métodos de análise e projetos orientados a objeto foram propostos, 

além de alguns modelos de processos de desenvolvimento de software. Nenhum desses 

métodos ou linguagens (OO) conseguiu ganhar lugar de destaque na engenharia de 

software em meio a tantos outros.  

Assim, de acordo com Pressman (2006), nos primeiros anos da década de 90, 

James Rumbaugh, Grady Booch e Ivar Jacobson resolveram criar uma notação que 

combinaria as melhores características de cada um de seus métodos individuais, bem 

como, adotaria características propostas por outros especialistas em OO. Surgiu, então, 

a UML – Unified Modeling Language que é uma linguagem para modelagem de regras 

de negócio e especificação de sistemas, compreendendo tantos os aspectos estáticos 

(estruturais) do software como os dinâmicos. 

A Ericsson foi a primeira empresa a desenvolver uma metodologia baseada em 

componentes em 1987. Ela agrupava os componentes desde uma visão de baixo nível 

até atingir subsistemas de alto nível. A especificação de como esses componentes se 

aglutinam e cooperam entre si deu origem aos casos de negócio (casos de uso). Além 

dos casos de negócios, vários diagramas, que demonstravam como os componentes se 

comunicavam dinamicamente para satisfazer os casos de uso, eram gerados. 

Segundo Tonsig (2003), no período de 1987 a 1995, Jacobson lançou e 

aperfeiçoou na sua empresa, Objectory AB, um processo de desenvolvimento de 

                                                 
16 Modelo Cascata, Evolucionário, Incremental e Espiral . 
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software chamado de Objectory (Object Factory). Nele, verificou-se o aprofundamento 

e o amadurecimento do conceito de casos de negócio criado pela Ericsson, que 

passaram a ser representados pelos diagramas de casos de uso17. 

A Objectory AB foi comprada, no final de 1995, pela Rational Software 

Corporation, que tinha como objetivo unificar os princípios básicos dos diferentes 

processos de desenvolvimento existentes até então. O resultado dessa unificação foi a 

criação do Rational Objectory Process (ROP 4.0) em 1996 e, no ano posterior, do ROP 

4.1, que usava a UML como linguagem de modelagem. 

Apesar da evolução que o ROP trouxe para o desenvolvimento de software 

orientado a objetos, ele não tratava de questões como a gestão do projeto e ambiente, 

bem como, não oferecia aprofundamento em relação à implementação e aos testes. 

Diante destas limitações, buscou-se aperfeiçoar os conceitos do ROP através da 

incorporação de vários elementos, como por exemplo, os fluxos de trabalho, dando 

origem, em 1998, ao RUP 5.0 – Rational Unified Process (TONSIG, 2003). 

Em 1999, a Rational criou o RUP 5.5, com o desenvolvimento baseado na Web, 

ou seja, o framework do processo foi criado em páginas HTML (KRUCHTEN, 2003). 

No ano seguinte, foi desenvolvido o RUP 2000, que tinha como novidade a adição de 

novas técnicas de engenharia de negócio. Por fim, em 2003, foi desenvolvido o RUP 

2003, que é a versão clássica e, atualmente, mais usada nas empresas, trazendo o 

aprimoramento da disciplina de testes. Essa última versão será utilizada na proposta 

dessa dissertação. 

A Figura 3.1, apresentada na página seguinte, ilustra a evolução histórica do 

RUP.  

 

3.2 CONCEITUAÇÃO 

 
O RUP é um framework (estrutura) genérico para processos de engenharia de 

software que fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos de desenvolvimento de 

software. Ele usa a UML como ferramenta para especificação e documentação de 

sistemas e é estruturado em disciplinas que dão subsídios à definição das atividades do 

projeto e à atribuição das responsabilidades. Além disso, o RUP é um processo 

fortemente centrado na arquitetura, orientado por casos de uso (funcionalidades), 

iterativo e incremental. 

                                                 
17 Segundo Tonsig (2003),  o diagrama de casos de uso foi criado por Ivar Jacobson, para a Ericsson. 
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A arquitetura do sistema, isto é, uma visão do desenho completo do sistema com 

as características mais importantes, identificadas pelas pessoas envolvidas na construção 

do software, deve ser bem definida. A arquitetura e a funcionalidade do software devem 

está em sintonia para que o produto seja implantado efetivamente.  No RUP, os 

requisitos funcionais do sistema são representados por casos de uso. Eles orientam todo 

o ciclo de vida do desenvolvimento, desde a especificação de requisitos, fazendo com 

que o processo evolua por uma série de fluxos de trabalhos, até os casos de teste. 
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                          Figura 3.1 Origem Histórica do RUP 
                          Fonte: Adaptação de Kruchten (2003) e Tonsig (2003).  
 

Segundo Kruchten, o objetivo do RUP é assegurar a produção de software de 

alta qualidade que satisfaça as necessidades de seus usuários finais dentro de prazo e 

orçamento previsíveis. Para alcançar esse objetivo o RUP captura muitas das melhores 

práticas no desenvolvimento de software (KRUCHTEN, 2003). 

RATIONAL Unified Process 5.0 (e UML 1.2) 

RATIONAL Objectory Process 4.1 (e UML 1.1) 

RATIONAL Objectory Process 4.0 

RATIONAL Approach e Objectory Process 3.80 

Método Ericsson 

RATIONAL Unified Process 2000 

RATIONAL Unified Process 5.5 (e UML 1.3) 

RATIONAL Unified Process 2003 
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3.3 PRINCÍPIOS DO RUP 

 

São princípios do RUP: desenvolvimento iterativo e incremental, gerenciamento 

de requisitos, arquitetura baseada em componentes, modelagem visual do software, 

verificação constante da qualidade e controle de mudanças. 

3.3.1 Desenvolvimento Iterativo e Incremental 

 
O desenvolvimento iterativo permite uma compreensão crescente dos requisitos 

na medida em que o sistema vai ganhando corpo e torna o processo mais flexível às 

mudanças. Os riscos são identificados e mitigados antecipadamente. As inconsistências 

entre os requisitos, o projeto e a implementação são detectadas no começo do projeto. 

Cada iteração amplia a funcionalidade do produto através do desenvolvimento de um 

conjunto de casos de uso, que representa um novo incremento. 

 No RUP o projeto é conduzido em iterações. Em cada iteração há um pouco de 

análise, mitigação de riscos, implementação, testes e implantação, até que o produto seja 

concluído. 

 
3.3.2 Gerenciamento de Requisitos 

 
Conduzir e planejar o projeto de modo que as mudanças de requisitos sejam 

facilmente assimiladas e executadas é fundamental no desenvolvimento de software. 

Requisito é uma característica ou capacidade que o software precisa apresentar para 

atender às necessidades do cliente. Normalmente, eles são dinâmicos e mudam durante 

o ciclo de vida do projeto. Os motivos são vários (MARTINS, 2004): 

• O usuário muda de idéia na medida em que o sistema evolui; 

• O problema a ser atendido muda; 

• Necessidade de mudanças técnicas; 

• O mercado exige mudanças. 

Assim, um gerenciamento de requisitos efetivo é de fundamental importância 

para se obter um software que atenda às reais necessidades do usuário. Um processo de 

comunicação eficaz é indispensável para esse gerenciamento.  

3.3.3 Arquitetura Baseada em Componentes 
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Componente é uma parte do software que executa uma funcionalidade específica 

e coesa, como um módulo, um pacote ou um subsistema. A arquitetura de um sistema é 

composta por um conjunto de componentes: alguns são pertinentes ao domínio do 

problema e outros servem para compor a interface com o usuário, fornecer o acesso aos 

dados do sistema, realizar a pertinência e a comunicação, entre outras funções 

necessárias para que o software funcione. 

 O desenvolvimento baseado em componentes viabiliza o reuso de código, 

facilita a construção de arquiteturas flexíveis, isola o efeito das mudanças e, 

conseqüentemente, facilita o gerenciamento dos requisitos, uma vez que, o acoplamento 

é menor. Além disso, as ferramentas de desenvolvimento atuais dão suporte para o uso 

de componentes. 

 
3.3.4 Modelagem Visual do Software 

  
Modelos visuais são usados para especificar a estrutura e o comportamento de 

um sistema de forma simplificada, a partir de um ponto de vista específico. O RUP 

utiliza a UML como linguagem padrão para modelagem. Os modelos ajudam a equipe 

de desenvolvimento a construir, visualizar e documentar a estrutura e o comportamento 

da arquitetura do software. Utilizar uma linguagem de modelagem padrão facilita a 

comunicação entre os membros da equipe. 

 

3.3.5 Verificação Constante da Qualidade 
 
 A manutenção corretiva de um software é muito cara, uma vez que, corrigir 

um problema depois da implantação leva a um grande retrabalho. Conseqüentemente, é 

importante está verificando a qualidade do software, durante todo o ciclo de vida de 

desenvolvimento, no que diz respeito às funcionalidades, confiabilidade e performance. 

 Para garantir e verificar a qualidade é preciso a criação de testes para cada 

cenário, que representa um comportamento desejado de um sistema. No RUP, o 

software é testado a cada iteração, num processo contínuo de verificação da qualidade; 

em cada ciclo, verifica-se a corretude dos cenários e quais ainda não foram exercitados. 

 Verificar constantemente a qualidade permite expor e corrigir, o mais cedo 

possível, as inconsistências do software em relação aos requisitos, análise e 

implementação, reduzindo o custo das correções.  
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Os cenários criados para os testes tornam a avaliação da situação do projeto mais 

objetiva, já que, são elementos tangíveis. Além disso, os testes aumentam o nível de 

qualidade global do projeto, uma vez que, focam-se nas funcionalidades de maior risco. 

 
3.3.6 Controle de Mudanças 

 
Para finalizar os princípios fundamentais do desenvolvimento de software, 

apresenta-se o controle de mudanças, que tem como finalidade controlar as versões dos 

artefatos criados e modificados durante o projeto. Esse processo garante que a equipe 

esteja sempre sincronizada em relação às atividades e à atualização dos artefatos. Além 

disso, as solicitações e aprovações de mudanças são controladas, bem como, são criados 

workspaces para isolar os efeitos de mudanças entre grupos que trabalham 

paralelamente.   

 

3.4 ESTRUTURA DO PROCESSO 

 
 Seguindo os princípios acima, o processo de desenvolvimento proposto pelo 

RUP se dá por meio de uma série de ciclos que constituem um release (uma versão do 

produto). Cada ciclo é constituído de quatro fases: concepção ou iniciação, elaboração, 

construção e transição (KRUCHTEN, 2003).  

 Em cada uma das fases são realizadas as iterações que abrangem uma série de 

fluxos de atividades, definidas em nove disciplinas: modelagem de negócio, requisitos, 

análise e design, implementação, teste, implantação, gerenciamento de configuração e 

mudança, gerenciamento de projeto e ambiente. Na Figura 3.2, gráfico de baleias, é 

possível visualizar o processo de desenvolvimento e a ênfase que é dada a cada 

disciplina do RUP nas quatro fases definidas. 
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Figura 3.2 Visão Arquitetural do Processo de Desenvolvimento do RUP 
Fonte: Extraído de Cabral (2005)  

 

Na Figura 3.3, o eixo horizontal, dimensão que representa o aspecto dinâmico do 

RUP, define o tempo e mostra os aspectos do ciclo de vida do software: fases, iterações 

e marcos (milestones) (REIS, 2005). No final de cada fase é atingido um marco. 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 Figura 3.3 Aspectos do Ciclo de Vida do Software: Fases, Iterações e  Milestones.  
 Fonte: Extraído de Cabral (2005)  

No final da fase de concepção ou iniciação, os objetivos do ciclo de vida são 

entregues. Depois, no término da fase de elaboração, a arquitetura do ciclo de vida é 

definida. Com o desenho da arquitetura, inicia-se a fase de construção que gera uma 

versão operacional do software. Para finalizar a iteração, um release do produto é 

disponibilizado para o cliente. O esforço e o escalonamento em cada fase no 

desenvolvimento de um projeto de tamanho médio são estimados a seguir:  
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Figura 3.4 Esforço e Escalonamento de um Projeto de Tamanho Médio 
Fonte: Extraído de Cabral (2005)  
 

 O eixo vertical da Figura 3.2, dimensão que representa o aspecto estático do 

RUP, define as disciplinas agrupadas logicamente, que são compostas por (Reis 2005): 

• Papéis - descrevem o comportamento e a responsabilidade de cada 

indivíduo. Um papel não está necessariamente preso a um indivíduo; 

• Atividades - representam unidades de trabalho executadas por algum 

papel; 

• Fluxos (workflows) - são seqüências de atividades que produzem um 

resultado; 

• Artefatos - são os produtos de trabalho do processo. Os papéis usam 

artefatos para executar atividades. 

 

Os conceitos básicos do RUP, processo de engenharia de software, disciplina      

(conceitos), fluxo de trabalho, detalhamentos de fluxo de trabalho, papel, atividades, 

orientações de trabalho, mentor de ferramentas, artefatos (diretriz de artefato, pontos de 

verificação, template e relatório) têm as representações e relações no processo 

mostrados na Figura 3.5, extraída do processo on-line. 

3.4.1 Visão Horizontal – Ciclo de Vida do RUP: Fases 

Como foi visto no eixo horizontal da Figura 3.2, o ciclo de vida do RUP é 

composto por   quatro  fases  distintas  que  têm  objetivos  diferentes  e  geram artefatos  
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    Figura 3.5 Conceitos Básicos do RUP 
    Fonte: (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

 

distintos. No final de cada fase um marco é atingido. São elas: 

 
Iniciação ou Concepção 

 

O foco principal desta fase é estabelecer o consenso entre todos os stakeholders 

sobre os objetivos do ciclo de vida do projeto (1° marco). Os objetivos principais são:  

• Definir o escopo do software do projeto e as condições limite, 

incluindo uma visão operacional, critérios de aceitação e o que deve 

estar ou não no produto; 

• Elicitar os requisitos, discriminar os casos de uso críticos do sistema, 

os principais cenários de operação e o que direcionará as principais 

trocas de design; 

• Definir a arquitetura candidata; 

• Fazer a estimativa geral de custos e a programação para todo o 

projeto. Além disso, fazer estimativas detalhadas para a fase de 

elaboração, que vem a seguir; 
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• Identificar e atenuar riscos em potencial; 

• Aprontar o ambiente que dará suporte ao projeto.Os artefatos gerados 

nesta fase são: documento de visão; modelo de negócios que descreve o contexto do 

sistema; modelo inicial de casos de uso; glossário inicial do projeto; arquitetura 

candidata; protótipo (se necessário); lista inicial de riscos e suas prioridades; plano de 

projeto (incluindo as fases e iterações). 

 
Elaboração 
 
 A meta da fase de elaboração é fornecer uma estrutura estável para a fase de 

construção a partir da criação de uma baseline da arquitetura do sistema (2° marco). Os 

objetivos principais desta fase são: 

• Garantir e demonstrar que a arquitetura, os planos e os requisitos são 

estáveis o necessário e assegurar que os riscos sejam suficientemente 

amenizados, afim de que o custo e a programação para conclusão do 

desenvolvimento sejam determinados com segurança. 

• Detalhar o plano de projeto. 

• Gerenciar os riscos significativos do ponto de vista da arquitetura. 

• Definir uma arquitetura da baseline através dos cenários mais 

significativos do ponto de vista da arquitetura, ou seja, aqueles que 

geram os maiores riscos técnicos do projeto. 

• Construir, se necessário, um protótipo evolutivo executável do 

sistema com base na arquitetura, que servirá como referência, bem 

como, protótipos exploratórios para mitigar riscos específicos. 

• Preparar um ambiente de suporte. 

 

Os artefatos gerados nesta fase são: modelo de negócios completo; requisitos 

complementares, incluindo não funcionais; modelo de análise; nova versão dos modelos 

iniciados na fase de concepção; modelo de projeto preliminar; descrição arquitetural; 

arquitetura executável; lista de riscos atualizada; plano de projeto atualizado para as 

fases posteriores com os planos de iteração, fluxos de trabalho adaptados, marcos e 

produtos técnicos de trabalho; manual preliminar do usuário (opcional). 
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Construção 
 
 Na fase de construção, os requisitos restantes do sistema devem ser 

esclarecidos, bem como, o desenvolvimento do sistema com base na arquitetura da 

baseline deve ser finalizado (3° marco). Os objetivos principais desta fase são: 

• Otimizar os recursos para minimizar os custos de desenvolvimento e 

evitar retalhamento e retrabalho desnecessários; 

• Alcançar a qualidade adequada de forma rápida e eficiente; 

• Atingir as versões úteis, alfa, beta e outros releases de teste, com 

rapidez e eficiência; 

• Finalizar a análise, o design, o desenvolvimento e o teste das 

funcionalidades necessárias; 

• Desenvolver iterativa e incrementalmente um produto completo que 

esteja pronto para ser entregue aos usuários e atendê-los 

efetivamente; 

• Descrever os casos de uso e os requisitos restantes, incrementar o 

design, concluir a implementação e testar o software; 

• Decidir se o software, os locais e os usuários estão prontos para que o 

aplicativo seja implantado; 

• Alcançar um certo paralelismo18 (fast track) entre as atividades das 

equipes de desenvolvimento. 

Os artefatos gerados nesta fase são: modelo de projeto; plano de projeto para 

próxima fase; modelo de negócio refletindo a situação atual; todos os artefatos gerados; 

incremento integrado executável de software; descrição atualizada da arquitetura; plano 

e procedimento de teste; caso de teste; documentação de apoio: manual do usuário 

completo, manual de instalação, descrição do incremento atual. 

 
Transição 
 
 O objetivo da fase de transição é garantir que o software seja entregue para os 

usuários finais (4° marco). Essa fase pode atravessar várias iterações. Os objetivos 

principais desta fase são: 

                                                 
‘ 18 Começar uma  atividade  antes que a atividade que é  pré-requisito dela acabe. Pode acelerar bastante 
as atividades de desenvolvimento, mas aumenta a complexidade do gerenciamento de recursos e da 
sincronização dos fluxos de trabalho 
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• Realizar o teste beta para validar o novo sistema, confrontando-o 

com as expectativas do usuário; 

• Operar, se for o caso, um sistema legado que está sendo substituído 

paralelamente ao teste beta; 

• Treinar os usuários e equipe de manutenção; 

• Introduzir o marketing, a distribuição e uma equipe de vendas; 

• Realizar uma engenharia voltada para implantação, centrada na 

preparação, empacotamento e produção comercial do software, 

introdução a vendas e treinamento de pessoal em campo; 

• Corrigir erros, melhorar o desempenho e a usabilidade do software; 

• Avaliar as baselines de implantação tendo como base a visão 

completa e os critérios de aceitação do produto; 

• Obter o consentimento dos envolvidos de que as versões de 

implantação são consistentes com os critérios de avaliação da visão e 

que elas estão completas. 

Os artefatos gerados nesta fase são: software executável completo e correto, 

incluindo instalação; documentação completa, incluindo manual do usuário e manual de 

instalação; relatório de teste beta; realimentação geral do usuário; suporte ao usuário. 

Cada fase do RUP pode ser dividida em iterações, que representam um 

miniprojeto. Uma iteração abrange as atividades de desenvolvimento e pode levar à 

liberação de um release interno, usado apenas pela equipe de desenvolvimento, como 

parte de um marco, ou um release externo: uma versão estável executável com os 

elementos necessários para usá-la. A função dos releases é obrigar os desenvolvedores a 

fazer fechamentos em intervalos regulares. 

Uma iteração de desenvolvimento pode passar por todas as disciplinas ou pelo 

menos por: requisitos, análise e design, implementação e teste. Os critérios de avaliação 

são estabelecidos quando cada iteração é planejada. A duração de uma iteração depende 

do tamanho e da natureza do projeto. 

Na medida em que as iterações vão sendo realizadas, o projeto vai sendo 

incrementado e os artefatos vão crescendo e amadurecendo. Por ser iterativo, o processo 

é bem mais flexível do que o processo cascata. 

O RUP define cinco padrões de iterações (REIS, 2005, p.53): Ciclo de Vida 

Incremental, Ciclo de Vida Evolutivo, Ciclo de Vida da Liberação Incremental, Ciclo de 
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Vida do Design Principal e Estratégias Híbridas. Para cada um desses padrões há uma 

quantidade de iterações variável por fase, dependendo do problema a ser resolvido e a 

forma de desenvolvimento escolhida. O padrão híbrido permite que mais de um padrão 

seja utilizado. 

 
3.4.2 Visão Vertical: Disciplinas 

 
A visão vertical é formada por nove disciplinas que dão suporte aos elementos 

do processo: 

• Modelagem de negócio; 

• Requisitos; 

• Análise e Design  

• Implementação; 

• Teste; 

• Implantação; 

• Gerenciamento de configuração e mudança; 

• Gerenciamento de projeto; 

• Ambiente. 

Uma disciplina determina as atividades, com os respectivos papéis responsáveis, 

que devem ser realizadas para gerar determinados artefatos. Além disso, define no 

detalhamento do fluxo de trabalho, a colaboração entre os papéis e de que forma eles 

usam e produzem artefatos.  

A seguir, as nove disciplinas serão detalhadas, com mais ênfase nas de 

requisitos, gerenciamento de projetos, gerenciamento de configuração e mudança e de 

ambiente, uma vez que, estão mais diretamente relacionadas com o processo de 

gerenciamento das comunicações. 

 
Modelagem de Negócios 
 

As finalidades da modelagem de negócio são: 

• Permitir e assegurar a compreensão de todos os envolvidos no 

projeto da dinâmica, da estrutura e do modelo de gestão da 

organização na qual o sistema será implantado; 
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• Possibilitar a visualização dos problemas atuais da organização-alvo, 

como gargalos e redundâncias de atividades nos processos e 

identificar possibilidades de melhoria; 

• Derivar os requisitos de sistema necessários para sustentar a 

organização-alvo. 

 

Requisitos 
 
 As finalidades da disciplina de requisitos são: 

• Definir com o consenso de todos os stakeholders o que o sistema 

deve fazer; 

• Passar para a equipe de desenvolvimento uma visão do sistema com 

as características técnicas e funcionais, para uma melhor 

compreensão; 

• Definir as fronteiras do sistema; 

• Fornecer uma base para a estimativa de custo e do tempo de 

desenvolvimento do sistema, bem como, para planejar o conteúdo 

técnico das iterações; 

• Desenhar uma interface de usuário para o sistema. 

Os artefatos trabalhados nessa disciplina são: 

• Plano de Gerenciamento de Requisitos; 

• Documento com as solicitações dos stakeholders; 

• Glossário de termos do negócio e do sistema; 

• Visão do Software (são definidas as principais características do 

sistema sob a ótica do usuário. Pode servir como suporte para o 

contrato de desenvolvimento); 

• Especificações Suplementares; 

• Modelo de Casos de Uso; 

• Casos de Uso; 

• Pacote de Casos de Uso; 

• Especificação dos Requisitos do Software; 

• Atores; 

• Classes de Fronteira; 

• Storyboard dos casos de uso; 
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• Protótipo da Interface com Usuário. 

Os profissionais dessa disciplina são: Analista de Sistemas, Especificador de 

Casos de Uso e Projetista de Interfaces. 

 O fluxo de trabalho da disciplina é mostrado na Figura 3.6, extraída do 

processo on-line do RUP 2003 e em seguida é explicado.    

 

     Figura 3.6 Fluxo de Trabalho de Requisitos: Visão geral  
     Fonte: (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

 

 Os dois primeiros detalhamentos de fluxo têm como um dos seus principais 

objetivos desenvolver a visão inicial e a visão refinada do projeto, de forma a deixar 

bem claro o escopo do problema que está se tentando resolver com o sistema a ser 

desenvolvido. Os quatro subfluxos seguintes definem o modelo de caso de uso e a 

especificação suplementar do sistema para descrever integralmente o que o sistema fará.  

 

Análise e Projeto 
 

 As finalidades da disciplina de análise e projeto são: 

• Traduzir os requisitos numa especificação que indica como sistema 

deve ser implementado; 



  
 94 

                                             

• Desenvolver uma arquitetura para o sistema; 

• Adaptar o design para que corresponda ao ambiente de implantação, 

preocupando-se com o desempenho. 

 
Implementação 
 

 A disciplina de implementação tem como objetivos: 

• Padronizar a organização do código fonte quanto à implementação 

dos subsistemas e organização em camadas e mecanismos de 

persistência e comunicação, dentre outros; 

• Implementar classes e objetos em termos de componentes. (programa 

fonte, arquivos binários, executáveis e outros); 

• Realizar testes de unidade nos componentes desenvolvidos; 

• Integrar os componentes desenvolvidos pelos programadores ao 

sistema executável. 

Teste 
 

 A disciplina de teste é centrada na avaliação do produto através da realização 

de várias práticas: 

• Localizar e documentar falhas que comprometam a qualidade do 

software; 

• Transmitir de maneira genérica a qualidade do software; 

• Realizar a avaliação das suposições feitas nas especificações de 

design e requisito através de uma demonstração concreta; 

• Validar as funções do software em relação ao projeto; 

• Verificar se os requisitos foram implementados corretamente. 

 
Implantação 
 

 O objetivo do processo de implantação é colocar o sistema em produção, o que 

inclui: 

• Testar o sistema no ambiente de produção; 

• Empacotar o software para distribuição; 

• Distribuir o software; 

• Instalar o software; 
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• Treinamento do usuário e equipe de vendas; 

• Migração de dados. 

 
Gerenciamento de Configuração e Mudanças 
 

A finalidade do processo de gerenciamento de configuração é registrar e manter 

as trilhas das alterações e evoluções dos artefatos que são gerados no projeto, através da 

definição de políticas de gerenciamento da configuração. Em um processo iterativo 

como o RUP as mudanças são freqüentes. Assim, os membros da equipe precisam ter 

condições para localizar as várias versões dos artefatos e os motivos de suas alterações. 

O gerenciamento de mudanças é um processo estruturado com o objetivo de 

controlar as mudanças solicitadas para os artefatos do projeto. Essas alterações são 

decorrentes de correções de erros, melhoria da qualidade e inclusão de novos requisitos. 

As solicitações devem ser submetidas, registradas, aprovadas ou rejeitadas e executadas. 

Se aprovadas, devem ser priorizadas e analisadas quanto ao impacto no projeto.  

O fluxo de trabalho da disciplina é mostrado na Figura 3.7, extraída do processo 

on-line do RUP 2003 e em seguida é explicado.       

 

Figura 3.7 Fluxo de Trabalho de Gerenciamento de Configuração e Mudança  
Fonte: (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

O fluxo da disciplina de gerenciamento de configuração e mudança começa com 

o detalhamento de fluxo planejar configuração do projeto e controle de mudanças, que é 



  
 96 

                                             

ativado no começo do projeto e tem as finalidades de: definir políticas para o 

gerenciamento de configuração do projeto; definir políticas e processos para controlar 

as mudanças feitas no produto e; documentar essas informações no plano de 

gerenciamento de configuração, artefato de saída desse detalhamento de fluxo, que 

descreve todas as atividades relativas à configuração e mudança a serem realizadas no 

decorrer do ciclo de vida do projeto. 

   Em seguida, ainda no início do projeto, é estabelecido um ambiente onde o 

produto poderá ser desenvolvido, compilado e disponibilizado para manutenção e 

reutilização, através da criação e manutenção de repositório de dados, em criar 

ambientes para gerenciamento das configurações do projeto. Para isso, os artefatos 

essenciais devem ser disponibilizados para os desenvolvedores e integradores nos 

espaços de trabalho particulares e públicos, criados neste momento. Aqui, garante-se 

que os artefatos estão armazenados adequadamente para futura reutilização e as suas 

baselines foram desenvolvidas. 

Ao entrar no fluxo contínuo, comum as demais iterações do projeto, existem quatro 

detalhamentos de fluxo realizados paralelamente:  

• Alterar e liberar itens de configuração: descreve como um papel pode 

criar um espaço de trabalho, acessar e fazer mudanças nos artefatos 

do projeto, liberar as mudanças para inclusão no produto geral e, por 

fim, ver o produto com as melhorias recém-implantadas. Além de 

definir como o integrador pode compilar o produto, criar baselines e 

torná-las disponíveis para os demais membros da equipe de 

desenvolvimento, a partir do espaço de trabalho de integração. 

• Gerenciar baselines e releases: o objetivo é garantir que, ao atingir 

um nível específico de maturidade, os subsistemas desenvolvidos 

tenham sua baseline bem definida e que, depois, sejam 

disponibilizados para release ou reutilização em futuras iterações 

e/ou em outros projetos. 

• Monitorar e relatar status de configuração: a finalidade desse 

detalhamento de fluxo é: determinar se o produto atende aos 

requisitos funcionais e físicos e se os artefatos necessários estão 

armazenados em uma biblioteca controlada com a respectiva baseline 

definida; garantir que os artefatos e as baselines foram 
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disponibilizados; dar subsídios às atividades de estimativa do status 

de configuração do projeto e relatar o status, incluindo o de 

implementação, das mudanças propostas; facilitar a revisão do 

produto por meio de atividades de relatórios e controle de defeitos; 

assegurar que os dados sejam consolidados e reportados para fins de 

controle de andamento e tendências.  

• Gerenciar solicitações de mudança: cria-se um processo padrão de 

controle de mudanças documentado para garantir que: as mudanças 

feitas em um projeto sejam consistentes e que os envolvidos 

adequados sejam informados do estado do produto, das mudanças 

feitas nele e do impacto de custo e programação gerado por essas 

mudanças. 

Os artefatos trabalhados nesses processos são: 

• Plano de Gerenciamento de Configuração: descreve as políticas e as 

práticas que devem ser seguidas no processo de controle de 

mudanças, como versões, subversões, procedimentos, dentre outros, 

bem como, define as regras e as responsabilidades; 

• Solicitações de Mudança: define como as solicitações de mudanças 

devem ser compostas. Cada uma delas deve ter um motivo e um 

solicitante bem determinado e deve passar por uma análise de 

impacto quanto ao prazo, custo e artefatos afetados; 

• Modelo de Implementação: determina qual ferramenta de controle de 

mudanças será utilizada; 

•  Registro da Auditoria da Configuração: registro da verificação das 

alterações realizadas. 

Os profissionais que trabalham nesses processos são: Gerente de Configuração e 

Gerente de Controle de Mudanças. 

 
Gerenciamento de Projeto 

 
O objetivo da disciplina de gerenciamento de projeto é fornecer uma estrutura 

(framework) para gerenciar projetos de software, com diretrizes práticas para planejar, 

montar a equipe, executar e monitorar os projetos. Além disso, deve dá subsídios para a 

realização do gerenciamento de riscos. O fluxo de trabalho da disciplina é apresentado 
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na Figura 3.8, extraída do processo on-line da versão 2003 do RUP (RATIONAL 

SOFTWARE CORPORATION, 2003) e em seguida é explicado.       

O fluxo da disciplina de gerenciamento de projeto começa com o detalhamento 

de fluxo conceber novo projeto, na iteração inicial da fase de iniciação, que tem a 

finalidade de levantar informações suficientes para permitir a decisão de continuar ou 

abandonar o projeto. Com base na visão inicial, criada fora do projeto, os riscos são 

avaliados e o caso de negócio (uma análise econômica) é produzido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3.8 Fluxo de Trabalho de Gerenciamento de Projetos  
Fonte: (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

  

Caso o revisor do projeto venha julgá-lo viável do ponto de vista do negócio, ele 

é inicializado, com o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento de software 

embrionário e de um plano para a iteração inicial. 

 Posteriormente, as características e as capacidades pretendidas do projeto são 

reavaliadas, em avaliar escopo e risco do projeto, com o intuito de fornecer uma base 
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sólida de planejamento detalhado, para a complementação do plano de desenvolvimento 

de software. Essa avaliação também pode ser necessária no fim de cada iteração, 

quando há mais conteúdo aprendido e os riscos são afastados. 

A complementação do plano de desenvolvimento de software, em elaborar plano 

de desenvolvimento de software, se dá a partir da compilação de todas as informações 

necessárias ao controle do projeto. Neste momento, deve-se saber o suficiente sobre os 

riscos e o retorno de negócio do projeto, para decidir se ele será abandonado ou não.   

Caso haja prosseguimento, os fundos para o resto da fase de iniciação são 

comprometidos e o plano da iteração inicial é refinado no detalhamento de fluxo plano 

da próxima iteração. Aqui, o gerente de projetos e o arquiteto de software definem quais 

requisitos devem ser explorados, refinados ou atendidos. 

Depois que o plano da próxima iteração é refinado, o fluxo da disciplina 

gerenciamento de projeto entra em uma seqüência comum a todas as iterações 

subseqüentes. 

A seqüência começa com o detalhamento de fluxo gerenciar iteração, onde o plano 

de iteração é executado e, no fim, a iteração é revisada, para determinar se alcançou os 

objetivos planejados. Caso não atinja os resultados esperados e não seja possível 

recuperá-la nas iterações subseqüentes, o projeto deve ser encerrado. 

Na metade da iteração pode realizar-se, opcionalmente, uma revisão dos critérios 

de avaliação da iteração para revisar o plano de teste, que nesse ponto deve estar bem 

definido. Normalmente, essa revisão é feita em iterações com seis ou mais meses. Ela 

dá a possibilidade de se fazer correções na iteração durante o seu curso. 

Paralelamente aos demais detalhamentos de fluxo, comuns a todas as iterações, 

está o de monitorar e controlar projeto, onde o status do projeto é monitorado e os 

problemas que vão surgindo são tratados. 

Em avaliar escopo e risco do projeto, depois da avaliação e da revisão da aceitação 

da iteração, a visão, a lista de riscos e o caso de negócio são revistos. O objetivo é 

redefinir as expectativas do projeto, caso necessário, com base na experiência da 

iteração anterior. 

Na conclusão de uma fase, em sua iteração final, a revisão do marco principal é 

realizada, em finalizar fase, para verificar se ele foi atingido. Aqui, todos os problemas 

da iteração anterior devem ter sido resolvidos; os artefatos exigidos já foram 

distribuídos aos envolvidos e os seus estados são conhecidos; os problemas de 

implantação estão encaminhados e; caso o contrato tenha terminado, as finanças estarão 
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liquidadas. Em seguida, o planejamento para próxima fase é feito em planejar próxima 

iteração, considerando que o projeto continuará. 

Caso o fim da iteração seja concomitante a conclusão do projeto, uma revisão de 

aceitação do projeto é realizada, em finalizar projeto, e ele é encerrado. Verifica-se se o 

produto cumpre o que foi planejado, junto ao cliente. Se a revisão determinar que o 

produto liberado não é aceitável, uma iteração adicional é programada. 

Por outro lado, se o projeto ainda não tiver sido finalizado, o planejamento 

detalhado, em plano da próxima iteração, conduz para a próxima iteração. 

Paralelamente, o plano de desenvolvimento de software é atualizado, em elaborar plano 

de desenvolvimento de software: captando as lições aprendidas e atualizando o plano 

geral para as próximas iterações.  

Os artefatos trabalhados nesse processo são: 

• Plano de Desenvolvimento de Software; 

• Caso de Negócio; 

• Plano de Iteração; 

• Avaliação de Iteração; 

• Avaliação de Status; 

• Plano de Resolução de Problemas; 

• Plano de Gerenciamento de Requisitos; 

• Lista de Riscos; 

• Ordem de Trabalho; 

• Plano de Aceitação do Produto; 

• Plano de Métricas; 

• Plano de Garantia de Qualidade; 

• Lista de Problemas; 

• Métricas de Projeto; 

• Registro de Revisão. 

Os responsáveis pelo gerenciamento de projeto são: Gerente de Projeto e 

Revisor do Projeto. 
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Ambiente 
 
 A disciplina de Ambiente tem como meta fornecer à organização o ambiente 

para o desenvolvimento de software com processos e ferramentas, que dão suporte a 

equipe de desenvolvimento. Assim, ela concentra-se na execução das atividades 

necessárias a configuração do processo de desenvolvimento de software. O fluxo de 

trabalho de ambiente é apresentado na Figura 3.9 e detalhado em seguida. 

  

 

    Figura 3.9 Fluxo de Trabalho de Ambiente 
    Fonte: (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

  

 O fluxo da disciplina de ambiente inicia com o detalhamento de fluxo preparar 

ambiente do projeto, que é ativado no começo do projeto e tem as finalidades de: 

avaliar a atual organização de desenvolvimento, definir o caso de desenvolvimento, 

produzir uma lista de ferramentas para serem usadas no desenvolvimento, criar um 

conjunto de sugestões de templates específicos ao projeto para os artefatos-chave, de 

acordo com o caso de desenvolvimento.  

 Em seguida, na seqüência comum a todas as iterações, ocorrem, paralelamente, 

os detalhamentos de fluxo de trabalho preparar ambiente para uma iteração e preparar 

diretrizes para uma iteração. 
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 O primeiro tem a finalidade de: concluir o caso de desenvolvimento e prepará-lo 

para a iteração; aprontar e, caso necessário, adaptar ferramentas para serem usadas na 

iteração; verificar se as ferramentas foram corretamente configuradas e instaladas; 

desenvolver um conjunto de templates específicos ao projeto para serem usados na 

iteração. O segundo detalhamento tem o objetivo de definir e atualizar as diretrizes 

adicionais necessárias à iteração.  

 Por fim, vem o ambiente de suporte durante uma iteração, que tem como 

objetivo dar suporte às ferramentas e aos processos usados pelos desenvolvedores. 

O mais importante artefato trabalhado neste processo é o caso de 

desenvolvimento de software. Ele define como os procedimentos serão personalizados 

para cada processo. 

Os outros artefatos trabalhados nesse processo são: 

• Caso de Desenvolvimento; 

• Avaliação da Organização de Desenvolvimento; 

• Templates Específicos do Projeto; 

• Guia de Modelagem de Negócio; 

• Guia de Design; 

• Guia de Programação; 

• Guia de Modelagem de Casos de Uso; 

• Guia de Interface do Usuário; 

• Guia de Teste; 

• Manual de Guia de Estilo; 

• Guia de Ferramentas; 

• Ferramentas; 

• Infra-estrutura de Desenvolvimento; 

 

 Os profissionais que trabalham neste processo são: Engenheiro de Processo, 

Analista de Processos de Negócio, Projetista da Interface de Usuário, Analista de 

Sistemas, Arquiteto, Escritor Técnico, Especialista em Ferramentas, Administrador de 

Sistemas. 
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3.5 COMUNICAÇÃO NO RUP 

 
A geração, a coleta, a distribuição, o armazenamento, a recuperação e a 

destinação final das informações, de forma oportuna e adequada, no processo de 

desenvolvimento de software são fundamentais para se produzir software de qualidade.  

Essas atividades dão suporte a todas as outras áreas de gerenciamento através 

dos processos da determinação das necessidades de informações e comunicações das 

partes interessadas do projeto, da distribuição de informações, do monitoramento do 

desempenho e do gerenciamento das informações para satisfazer os envolvidos no 

projeto (PMI, 2004).  

Embora, na maioria dos processos de desenvolvimento de software não haja um 

plano para as comunicações necessárias a cada fase do ciclo de vida do projeto, um 

gerente de projeto gasta entre 75 a 90% do seu tempo com atividades relativas à 

comunicação (PERRELLI, s.d., a).  

Segundo Vijay (1995), “se a base do gerenciamento de projetos é a formalização 

de processos para alcançar melhor desempenho, a informação e a comunicação não 

podem ser relegadas ao improviso e à intuição”. 

Assim, fica claro que a comunicação não pode ser apenas um resultado natural 

da execução do projeto. Além de planejar, é muito importante o uso de ferramentas de 

comunicação e técnicas de visualização, como o Metaplan, que possibilitem uma troca 

de informações efetiva e sem falhas. 

O RUP não aborda todos os aspectos de gerência de projetos de software. Dentre 

esses, o gerenciamento de pessoas, de custos e de contratos. Embora apresente na sua 

estrutura processos importantes relativos ao gerenciamento das comunicações, 

distribuídos em várias disciplinas, não dá uma visão sistêmica desses processos. Desta 

forma, não facilita a avaliação e a melhoria contínua das comunicações do projeto. 

Assim, não é tão fácil identificar se o processo de gerenciamento das 

comunicações é contemplado e em qual disciplina ele é abordado. Alguns trabalhos 

consideram que o RUP não apresenta esse processo (CASTOR, s.d.), outros consideram 

que ele está na disciplina de gerenciamento de configuração e mudanças 

(ALBUQUERQUE; SCHIAVO, s.d.), e, existem, ainda, aqueles que o consideram 

pertencente à disciplina de gerenciamento de projetos (SOTILLE, s. d., b). 
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A IBM, atual proprietária do RUP, afirma que o gerenciamento das 

comunicações do projeto está particionado nas disciplinas de gerenciamento de projeto 

e na de gerenciamento de configuração e mudanças (CHARBONNEAU, 2004).  

A comunicação no RUP é centrada na documentação, através dos artefatos, e na 

modelagem visual do software através da UML. Na sua estrutura existem orientações de 

trabalho e passos para a realização de atividades, que definem eventos de comunicação 

face a face (reuniões e workshops), descritos no Quadro 3.1, bem como, diretrizes que 

recomendam a realização de brainstorms e entrevistas. Os artefatos são convertidos em 

HTML, no caso de serem disponibilizados via internet.  

 
Quadro 3.1 Workshops e Reuniões Programada no RUP 

(continua) 
Workshop/Reunião Disciplina Finalidade 

Workshop de Avaliação da 
Organização-Alvo 
 

Modelagem 
de Negócio 
 

Elaborar uma lista abrangente de 
problemas dos envolvidos no projeto, 
priorizando os problemas coletados com 
base nos envolvidos que estiverem 
participando do workshop. Informações a 
serem levantadas: O estado atual da 
organização-alvo; o tipo de pessoal, seu 
nível de competência, habilidades e 
motivação; as ferramentas de negócios 
usadas, o nível em que os processos de 
negócios atuais são descritos e seguidos; 
as áreas que apresentam maior potencial 
de melhoria.  

Workshop de Avaliação da 
Organização Desenvol-
vedora 
 

 Ambiente Auxiliar a descrição do status atual da 
organização de software em termos de 
processos atuais, ferramentas, 
competências e atitudes das pessoas, 
clientes, concorrentes, tendências 
técnicas, problemas e áreas de melhoria. 

Workshop de Requisitos  Requisitos Elaborar uma ampla "lista de desejos" dos 
envolvidos no projeto e priorizar os 
requisitos coletados com base nos 
envolvidos que estão participando do 
workshop  

Workshop de Caso de Uso  Requisitos Refinar e detalhar o documento de visão 
inicial e criar o modelo de casos de uso. 
Além disso, novos requisitos podem 
aparecer e alguns podem ser eliminados. 
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Quadro 3.1 Workshops e Reuniões Programadas no RUP                            
(continuação) 

Workshop/Reunião Disciplina Finalidade 

Workshop de Caso de 
Desenvolvimento. (Caso de 
desenvolvimento é o 
processo de engenharia de 
software usado pela 
organização que estiver 
executando. É desenvol-
vido como uma 
customização do RUP e 
adaptado às necessidades 
do projeto)  

 

Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajudar os membros do projeto a 
compreenderem o caso de 
desenvolvimento e as diretrizes 
relevantes. Fazer com que os membros do 
projeto compreendam como devem 
trabalhar de acordo com o Caso de 
Desenvolvimento; solicitar feedback e 
sugestões de melhorias. Demonstrar que o 
ambiente de desenvolvimento definido 
para o projeto funciona. 
 

Workshop de Modelagem 
de Objetos de Negócio 

Modelagem 
de Negócio 

Este workshop destaca a identificação de 
trabalhadores de negócios e entidades de 
negócios que devem participar de uma 
realização de casos de uso de negócios.  

Workshop de Análise de 
Caso de uso  
 

Análise e 
Design 
 

A realização da Análise de Caso de Uso 
como uma atividade em grupo é 
importante nas iterações iniciais para 
montar equipes de trabalho e para 
estabelecer uma visão comum da 
arquitetura do sistema. Ela representa um 
ponto de transição importante na iteração, 
já que estabelece uma ponte entre a visão 
do usuário do sistema (representada pelos 
casos de uso) e a visão do designer do 
sistema (representada, nesse momento, 
por classes de análise). 

Reunião para Revisão da 
Aprovação do Projeto. 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

As gerências executivas e seniores 
determinarão se há justificativa técnica e 
econômica suficiente para que os negócios 
se comprometam com o projeto. 

Reunião para Revisar o 
Planejamento do Projeto 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Avaliar o plano de desenvolvimento de 
software proposto para determinar se ele 
representa um programa de atividade que 
fornecerá os objetivos do projeto. Os 
revisores também procuram quaisquer 
suposições ou omissões incorretas no 
plano. 

Reunião de Revisão do 
Plano de Iteração  
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Garantir que o plano de trabalho proposto 
atingirá os objetivos definidos para a 
iteração, conforme documentado no plano 
de desenvolvimento de Software. 
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Quadro 3.1 Workshops e Reuniões Programadas no RUP              
                                                                                                 (continuação) 

Workshop/Reunião Disciplina Finalidade 

Reunião de Revisão de 
Projeto pela Autoridade de 
Revisão de Projeto (PRA) 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Revisar o andamento do projeto com a 
Autoridade de Revisão de Projeto. A 
Revisão de Projeto pela PRA é uma 
reunião de status regularmente progra-
mada, em que o andamento, os problemas 
e os riscos do projeto são revisados junto 
com a Autoridade de Revisão de Projeto. 
A reunião também é usada como um 
fórum para os problemas que estão além 
do escopo do gerente de projeto. 

Reunião de Revisão da 
Aceitação dos Critérios de 
Avaliação da Iteração 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Aprovar os critérios que serão usados para 
determinar se o trabalho concluído 
durante uma iteração atinge os objetivos 
definidos para ela.  

Reunião de Revisão da 
Aceitação da Iteração 
 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Formalizar a aceitação do trabalho de 
iteração como concluído, verificando se os 
clientes concordam que cada critério de 
avaliação foi satisfeito e se o projeto já pode 
passar para a iteração seguinte. 

Reunião de Revisão dos 
Marcos de Ciclo de Vida 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Verificar, através de uma revisão no estado 
do projeto, no final de uma fase, após a 
conclusão de sua última iteração, se dever-
se-á passar para a fase seguinte.  As 
questões avaliadas são relacionadas, 
principalmente, ao gerenciamento do 
projeto. 

Reunião de Revisão da 
Aceitação do Projeto.  
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Permitir que o cliente revise e externe sua 
aceitação total ou condicional, ou a não 
aceitação do projeto. Nessa revisão, o 
cliente verifica se o produto e a 
documentação de suporte fornecidos pelo 
projeto atendem aos requisitos e objetivos 
estabelecidos. 

Reunião de Problemas Gerencia-
mento de 
Projeto 

Resolver exceções e problemas, com a 
participação do gerente de projeto, do 
arquiteto de software e dos chefes de 
equipe. Para cada problema, é necessário 
identificar a causa e o impacto corres-
pondente no projeto, bem como determinar 
quais são as opções para resolvê-lo. 
Determinar se a equipe do projeto tem 
autoridade para implementar as possíveis 
soluções 
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Quadro 3.1 Workshops e Reuniões Programadas no RUP                        
                                                                                                                        (conclusão)   

Workshop/Reunião Disciplina Finalidade 

Reunião de Revisão do 
CCB (Comitê de Controle 
de Mudança ou 
Configuração). 
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

Rever as Solicitações de Mudanças 
enviadas. Uma revisão inicial do conteúdo 
da Solicitação de Mudança é feita na 
reunião para determinar se a solicitação é 
válida. Se for, será decidido se a mudança 
está dentro ou fora do escopo dos releases 
atuais, de acordo com prioridade, 
programação, recursos, nível de esforço, 
risco, gravidade e outros critérios 
relevantes, definidos pelo grupo. Os 
membros que normalmente participam da 
Reunião de Revisão do CCB são o Gerente 
de Teste, o Gerente de Desenvolvimento e 
um membro do Departamento de 
Marketing. A presença de outros 
participantes poderá ser requisitada se os 
membros a considerarem necessárias. 

Reunião em sala de Guerra  
 

Gerencia-
mento de 
Projeto 

O RUP recomenda reunião em "sala de 
guerra" diária logo de manhã, onde qualquer 
envolvido possa comparecer e identificar 
problemas para triagem. 

Fonte: (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

 

O RUP não prevê o levantamento de informações relacionadas ao planejamento 

dos processos de comunicações nesses workshops, excetuando o Workshop de 

requisitos, onde são levantadas algumas informações sobre as partes envolvidas. 

Entretanto essas informações são voltadas à área técnica. Também não apresenta uma 

técnica detalhada que possa potencializar uma produtividade elevada nesses eventos.  

Não existe no RUP um processo de planejamento das comunicações. Embora 

sua própria estrutura já sirva como um canal de comunicação, através dos artefatos, esse 

processo precisa ser customizado e, portanto, planejado. Não há um plano de 

gerenciamento das comunicações que permita uma escolha consciente e transparente 

dos meios de comunicação e que dê uma visão completa do processo de gerenciamento 

das comunicações.  

Não há, também, um processo de lições aprendidas formalizado, mas elas são 

registradas na avaliação das iterações, na disciplina de gerenciamento de projetos. A 

seleção e aquisição de ferramentas de automatização que melhoram a comunicação são 

realizadas na disciplina de ambiente.   
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A disciplina de gerenciamento de configuração e mudança define a estrutura 

para programação das atividades de configuração e mudanças, através da utilização do 

MSProject. O monitoramento e controle dos artefatos são realizados através do controle 

das versões e dos relacionamentos desses artefatos. Ela, também, configura, armazena e 

monitora o sistema de informações, com os dados do projeto. 

O processo de monitoramento e controle é desenvolvido e executado na 

disciplina de gerenciamento do projeto, sendo documentado no plano de 

desenvolvimento do software. Ele oferece uma estrutura para avaliar o status do projeto: 

o estado, o progresso, as tendências e a qualidade, o que foi concluído e o que falta 

concluir e as áreas problemas que exigem atenção.  

No RUP, o processo de comunicação se faz mais intenso no início, 

especialmente na fase de concepção, e nos principais marcos dos projetos: 

• Marco dos Objetivos do Ciclo de Vida (no final de Fase de 

Iniciação); 

• Marco da Arquitetura do Ciclo de Vida (no final da Fase de 

Elaboração);  

• Marco da Capacidade Operacional Inicial (no final da Fase de 

Construção); 

• Marco do Release do Produto (no final da Fase de Transição), 

quando o RUP recomenda uma revisão no estado do projeto, após a 

conclusão de sua última iteração, para verificar se outro ciclo de 

desenvolvimento deve ser iniciado.  

• dever-se-á passar para a etapa seguinte. Recomenda, também, a 

distribuição dos artefatos que informam o status do projeto para a 

reunião de revisão de projeto pela Autoridade de Revisão de Projeto 

(PRA), que ocorre uma vez por ciclo de relatório.  

Em conclusão, os processos do RUP oferecem uma abordagem prescritiva nas 

melhores práticas de engenharia de software, descrevendo o que fazer, quando e como 

no desenvolvimento e instalação do software. Suas características principais são: ser 

dirigido a caso de uso, centrado na arquitetura, dirigido a risco e iterativo, produzindo 

versões incrementais de aplicação.  
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Toda estrutura do RUP vista neste capítulo foi planejada para possibilitar um 

eficiente gerenciamento de projetos de software, embora ele não cubra todo o processo. 

Ele não sistematiza o processo de gerenciamento das comunicações. 

 O RUP não dispõe de um Plano de Comunicações e não gerencia parte do 

processo de comunicação, no que se diz respeito ao feedback das partes envolvidas e às 

lições aprendidas. Não dispõe também de Plano de Documentação, embora reconheça a 

sua necessidade (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003). O Plano de 

Qualidade traz a lista dos documentos mínimos a serem produzidos. 

As reuniões de revisão são passos das atividades. Os workshops propostos na 

estrutura do RUP constituem apenas orientações de trabalho, assim como as demais 

reuniões.  

Há que se considerar que relatórios, reuniões e workshops e outros formas de 

comunicação devem ser planejadas de acordo com as características do projeto e 

considerando o valor que agregam. Em outras palavras, devem ser evitado desperdício 

de tempo e de recursos financeiros.  O RUP não define critérios para a adoção dessas 

práticas. Os critérios definidos na disciplina ambiente são muito genéricos. 

Falta-lhe, também, a visão sistêmica dos processos de gerenciamento das 

comunicações do projeto. Essa visão pode ser obtida através da análise e sistematização 

desses processos e do exame de suas interfaces, o que permitiria não só uma melhor 

avaliação, no momento de customizar o RUP, de acordo com critérios previamente 

definidos, mas também um gerenciamento mais completo desses processos. Essa visão é 

apresentada no capítulo seguinte, onde se desenvolve a proposta de extensão da 

disciplina gerenciamento de Projeto. 
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O RUP centra a comunicação nos artefatos. Dispõe de algumas orientações de 

trabalho e passos para a realização de atividades, que se consubstanciam em workshops 

e reuniões. Entretanto, no que concerne ao processo de gerenciamento das 

comunicações, restringe-se à programação de atividades e ao gerenciamento dos 

artefatos. 

Falta-lhe a visão sistêmica desse processo, uma vez que as atividades de 

gerenciamento da comunicação estão fragmentadas, distribuídas em duas disciplinas: 

gerenciamento de projetos e gerenciamento de configuração e mudança 

(CHARBONNEAU, 2004).  

O RUP também não dispõe de um processo de planejamento para esse 

gerenciamento.  Com a elaboração de um plano de gerenciamento das comunicações, 

dispor-se-á de um documento que servirá como ponto de referência, para a ação e 

alterações que se fizerem necessárias aos processos de comunicação. Além de prover a 

visão desses processos e de suas interfaces e permitir um gerenciamento mais eficiente e 

eficaz.   

 Desta forma, fica mais fácil mapear e adaptar a comunicação de acordo com as 

especificidades de um projeto, tornando transparente e consciente as escolhas que estão 

sendo feitas.   

Para uma customização adequada dos meios e técnicas de comunicações 

propostos pelo RUP é preciso analisar as necessidades das partes interessadas e as 

tecnologias das comunicações disponíveis e utilizar critérios próprios condizentes com 

as especificidades do projeto.   

As decisões tomadas para adaptar cada uma das disciplinas do processo de 

desenvolvimento de software do RUP devem ser sincronizadas, uma vez que, há uma 

interdependência entre as suas atividades, inclusive, através dos artefatos gerados. Para 

customizar o processo, faz-se necessário utilizar critérios para comparar as diversas 

alternativas. Nessa análise, o processo de gerenciamento das comunicações, pela sua 

importância, deveria se posicionar em um lugar de destaque, embora o RUP não 

reconheça isso.         

Um bom exemplo da necessidade de dar uma configuração particularizada ao 

processo de gerenciamento das comunicações do projeto na adoção do RUP é o modelo 
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de Gestão de Projetos de Software guiado por Artefatos, utilizado pelo Centro de 

Estudos e Sistemas Avançados do Recife − CESAR, a partir de uma adaptação do RUP.  

Ele utiliza as práticas de gerência de projeto do segundo nível do modelo SW-

CMMI e as diretrizes de gestão de projetos recomendadas pela norma ISO 9000-3. 

Além de incorporar ao RUP os seguintes artefatos e eventos de comunicação: contrato 

(termo de abertura), reunião para apresentar o planejamento das iterações, reuniões que 

serão realizadas com o grupo de engenharia e processos e a equipe de garantia de 

qualidade e um relatório de homologação do projeto (SILVA, 2001).  

E, acrescenta, também, ao template do Plano de Desenvolvimento do Software: 

a descrição da periodicidade das reuniões internas da equipe de desenvolvimento, o 

estabelecimento de reuniões para o início de iterações e os tipos de reuniões que serão 

realizadas com o grupo de engenharia de processos e a equipe de garantia de qualidade. 

Essa medida tem como finalidade garantir a conformidade da realização das atividades e 

dos artefatos produzidos com os padrões e procedimentos adotados e definir a interface 

entre a equipe técnica e os usuários. 

Considerando que a disciplina gerenciamento de projeto tem como propostas 

fornecer uma estrutura para gerenciar projetos de software, estabelecer diretrizes 

práticas para planejar, prover pessoal, executar e monitorar projetos e oferecer uma 

estrutura para gerenciar riscos (KRUCHTEN, 2003); considerando, também, as 

atribuições do papel gerente do projeto e seguindo a linha do Guia PMBOK e as 

diretrizes da norma NBR ISO 10006:2006, propõe-se inserir o subfluxo gerenciar 

comunicações do projeto no fluxo de trabalho gerenciamento do projeto. (vide Figura 

4.1). 

A inclusão desse subfluxo no formato apresentado na Figura 4.1 prende-se ao 

fato de que o processo de gerenciamento das comunicações permeia todo o processo de 

gerenciamento do projeto.  

Para desenvolver esta proposta, adotou-se, para este capítulo, uma estrutura de 

tópicos semelhante a das disciplinas e do detalhamento dos fluxos de trabalho do RUP. 

Inicialmente foram definidos os objetivos, apresentado um glossário dos conceitos 

introduzidos e o detalhamento do subfluxo. Esse detalhamento é composto da descrição 

da sua finalidade, de orientações para definir a equipe; orientações de trabalho, 

contendo diretrizes, ferramentas de qualidade, templates e mentores de ferramentas. 

Em seguida, são descritas as atividades que compõem o subfluxo e os artefatos e 

formulários a serem utilizados na sua aplicação prática. 
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4.1 OBJETIVOS 

 
O objetivo da inserção do subfluxo de trabalho gerenciar comunicações do 

projeto (vide Figura 4.1) é permitir o planejamento transparente e consciente dos 

processos de comunicação do projeto, quando da adoção do RUP, e possibilitar um 

gerenciamento mais eficiente e eficaz da comunicação, através da coordenação da 

implementação do Plano de Gerenciamento das Comunicações. 

Gerenciar  Comunicações 
do Projeto

Detalhe do fluxo 
incluído

 

Figura 4.1 Extensão do Fluxo de Trabalho Gerenciamento de Projeto  
Fonte: adaptado de Rational Software Corporation (2003). 
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Pretende-se, também, potencializar o uso da comunicação como uma ferramenta 

estratégica do gerente, como um elemento propulsor da ação, da motivação, do 

comprometimento e do compartilhamento, produzindo sinergia positiva, aumentando 

produtividade e qualidade e diminuindo custos (vide Seções 2.1.3 e 2.1.4).  

 Para isso, há que se fazer uso de todas as funções da comunicação 

identificadas por Thayer (1979): comandar, informar, instruir, influenciar, persuadir e 

integrar ( vide Diretrizes para o Gerenciamento das Comunicações do Projeto,  Seção 

4.3.3.1  e  Atividade 3 do subfluxo proposto − Coordenar a Implementação do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações,  Seção 4.3.4.3). 

  

4.2 GLOSSÁRIO DE CONCEITOS APLICADOS 

  

 Além dos conceitos já utilizados pelo RUP, foram aplicados nesta dissertação 

os seguintes conceitos: 

• Políticas: são padrões de comportamento. Referem-se a atitudes, tais 

como “manter contato permanente com o cliente”. São parâmetros ou 

orientações para a tomada de decisão (OLIVEIRA, 1989; 

TAVARES, 1991). Elas vão depender das características do projeto e 

das suas restrições e suposições.    

• Diretrizes: são guias para a ação, menos genéricos que as políticas. 

Referem-se diretamente à ação como: “toda ação deve ser precedida 

e presidida pelo planejamento”. Diretrizes são princípios 

estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos 

(CHIAVENATO, 1987). 

•    Metaplan: método alemão, para a condução de workshops, que utiliza 

a técnica de visualização móvel, fazendo uso de tarjetas em cartolina 

de vários tamanhos e cores, técnicas de moderação e dinâmica de 

grupo (vide Seção 2.1.4.2). 

• Técnica de visualização: uma técnica que consiste no registro visual 

contínuo de todo o processo de criação/debate, em um workshop, 

mantendo as idéias sempre expostas em painéis acessíveis para todos. 

Desse modo, as contribuições não se perdem, sendo mais objetivas e 

mais transparentes para todo o grupo (vide Seção 2.1.4.2). 
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• Moderação: instrumento de mudanças que focaliza pessoas, 

processos grupais e comunicação. É a condução de trabalhos em 

grupo de forma estruturada, com o objetivo de otimizar o tempo e 

esforço investido por cada um dos participantes (vide Seções 2.4.2.2).   

• Moderador: Catalisador das diversas idéias que surgirem e 

estimulador do debate, da motivação e da criatividade. Deve assumir 

uma posição neutra, harmonizando as diferentes opiniões (vide 

Seções 2.1.4.1, 2.1.4.2 e 4.3.3 e Figura 4.4). 

• Dinâmica de grupo: um conjunto de técnicas de relacionamento 

humano (comunicação grupal), que tem como objetivo desenvolver 

logicidade, capacidade de integração e comunicação, objetividade, 

cooperação, sinergia positiva e produtividade nos trabalhos em grupo 

(LIMA, 1970). O objetivo da dinâmica de grupo não é uniformizar o 

comportamento das pessoas, mas valorizar a individualidade e 

otimizar o desempenho, a partir das diferenças de cada participante. 

(vide Seção 2.1.4.2); 

• Coordenar: harmonizar, integrar e sincronizar pessoas e atividades, 

com o objetivo de atingir determinados resultados. (CHIAVENATO, 

1987).   

• Eventos de comunicação: toda ocorrência de interação entre pessoas, 

grupos e instituições, seja, falada, escrita ou através de sinais 

(símbolos, gestos, expressões faciais, etc.).  

 

4.3 DETALHAMENTO DO SUBFLUXO DE TRABALHO GERENCIAR 
COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 

O detalhamento do subfluxo de trabalho gerenciar comunicações do projeto 

reúne as atividades relacionadas ao processo de gerenciamento das comunicações, 

através da sistematização das atividades já propostas no RUP e da sua extensão, 

adicionando ao framework: 

1) O subfluxo de trabalho gerenciar comunicações do projeto, do fluxo de 

trabalho da disciplina de gerenciamento de projeto (vide Figura 4.1), compõem-se de 

três atividades:  
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A. Elaborar esboço de um Plano de Gerenciamento das Comunicações, 

realizando inicialmente a análise dos envolvidos, a análise dos 

problemas, a definição de políticas e diretrizes de comunicação e, a 

análise das alternativas; 

B. Elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações, que será parte 

do Plano de Gerenciamento de Software e nele será referenciado 

(Figura 4.2), seguindo a proposta do Guia PMBOK (2004) e da 

norma NBR ISO 10006:2006. O esboço do plano, elaborado na 

atividade anterior, é complementado nesta atividade; 

C. Coordenar a implementação do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações. 

2)  Nas Orientações de Trabalho: o uso do Metaplan na realização de workshops: 

a realização de um workshop para a elaboração do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações, com a participação de, pelo menos, todos os gerentes, engenheiro de 

produção, responsável pela documentação, especialista de ferramentas, revisor de 

projeto, um representante do cliente e um representante do usuário e; a realização de 

uma reunião de avaliação do desenvolvimento do projeto na sua finalização, com base 

nas lições aprendidas;  

3) Nas reuniões: uma apresentação inicial, com a finalidade de objetivar os 

debates/sugestões; o envio formal de pautas e a documentação do que foi decidido em 

atas;  

4) No papel gerente do projeto: a responsabilidade de elaborar o Plano de 

Gerenciamento das Comunicações e coordenar a sua implementação, relatando o seu 

desempenho e as lições aprendidas, gerenciando problemas e solicitações de mudanças 

a ele relacionadas e; utilizando a comunicação como uma ferramenta estratégica, 

catalisadora da ação, da motivação e do comprometimento das partes envolvidas;  

5) No plano de Métricas: indicadores para avaliação dos processos de 

gerenciamento das comunicações do projeto e; 

6) Os artefatos abaixo listados (vide Apêndices A e B): 

A. Plano de Gerenciamento das Comunicações; 

B. Registro das Lições Aprendidas: As lições aprendidas são registradas 

na avaliação das iterações e utilizadas no planejamento da iteração 

seguinte, mas não dispõem de um artefato próprio no RUP. O 

registro das lições é importante para facilitar o seu uso em outros 
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projetos. Além do que é recomendável na finalização do projeto fazer 

uma avaliação de todo o processo de desenvolvimento e documentá-

la (KERZNER, 2006). Chaves, et. al. (2006) recomenda uma reunião 

para analisar e disseminar as lições aprendidas, com as partes 

interessadas, no final do projeto.  

7) Os formulários abaixo listados (vide Apêndices C e D): 

A. Atas de Reunião, que serão encaminhadas por e-mail; 

B. Pautas de Reunião, que deverão estar prontas no final da reunião, para 

aprovação; 

O detalhamento de subfluxo de trabalho gerenciar comunicações do projeto, 

Figura 4.2, deve ser iniciado com a elaboração do esboço do Plano de Gerenciamento 

das Comunicações, que será refinado e complementado na atividade seguinte, elaborar 

Plano de Gerenciamento das Comunicações, quando as informações necessárias para 

isso forem sendo disponibilizadas.   

As atividades propostas, elaborar esboço do plano de gerenciamento das 

comunicações e elaborar plano de gerenciamento das comunicações, referem-se ao 

processo de planejamento.  

A coordenação da implementação do plano de gerenciamento das comunicações, 

terceira atividade proposta, consiste em uma ação proativa para garantir que as 

informações necessárias sejam distribuídas às pessoas certas, no tempo certo e que as 

partes interessadas estejam comprometidas com os objetivos do projeto e suas 

experiências e conhecimentos estejam sendo aproveitados; acompanhar o desempenho 

do processo de distribuição das informações e relatá-lo, através de indicadores e do 

feedback das partes interessadas (vide Apêndice B, item 5); resolver conflitos e 

problemas e encaminhá-los para a autoridade revisora do projeto − PRA, quando não 

tiver autonomia para solucioná-los; implantar as solicitações de mudanças, quando 

aprovadas e fazer solicitações de mudanças quando for o caso e; registrar as lições 

aprendidas, para uso futuro.  

Há três atividades já previstas na disciplina de gerenciamento de configuração e 

mudanças que são referenciadas aqui (estabelecer políticas de configuração e mudanças, 

escrever plano de gerenciamento de configuração e estabelecer processos de controle de 

mudanças, vide Figura 4.2) pela complementaridade do Plano de Gerenciamento de 

Configuração ao Plano de Gerenciamento das Comunicações, através da definição de 

políticas de configuração (vide Seção 3.5).  
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As políticas de configuração e mudanças referem-se à capacidade de identificar, 

proteger e reportar os artefatos que foram aprovados para uso em um projeto. A 

identificação é feita por meio de práticas apropriadas. Artefatos de projeto são garantias 

obtidas através das práticas de arquivamento, definição de baseline e geração de 

relatórios. 

As duas outras atividades foram incluídas no subfluxo apenas porque estão 

relacionadas à elaboração do Plano de Gerenciamento de Configuração. 

Observe-se que o Plano de Gerenciamento das comunicações proposto é 

subparte do Plano de Desenvolvimento de Software − PDS e, portanto, não há 

necessidade de alterar os outros subfluxos de trabalho não incluídos aqui. Essa alteração 

dar-se-á através do último plano citado (PDS), que já constitui um artefato de entrada 

desses subfluxos. 

 

 

 

Figura 4.2 Subfluxo de Trabalho: Gerenciar Comunicações do Projeto  
Fonte: adaptado de Rational Software Corporation (2003). 

Legenda Artefato proposto Atividade proposta Saídas e Entradas para atividades  
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As alterações em outras disciplinas far-se-ão sentir em função, também, de 

alterações nos processos de comunicação, como, por exemplo, as decorrentes do 

monitoramento e controle desses processos que constituirão um processo de melhoria 

contínua e a realização de reuniões e workshops mais bem planejados e provavelmente 

mais produtivos. Essas interfaces dar-se-ão através de ordens de serviços e das 

solicitações de mudanças encaminhadas e recebidas pelo Gerente do Projeto. Outro 

artefato que merece ser citado como interface entre outros subfluxos do RUP e o 

subfluxo proposto nesta dissertação é o artefato Solicitações  dos Principais Envolvidos. 

Este último artefato é elaborado na disciplina requisitos, no subfluxo 

compreender as necessidades dos envolvidos. Entretanto essas solicitações votam-se 

para o produto e são utilizadas para a elaboração da visão e dos casos de uso, conforme 

explicitado na versão RUP on line:  

“ Em geral, esta etapa abrange entrevistas com tomadores de decisão, 
possíveis usuários e outros grupos interessados. As seguintes 
perguntas são úteis: Quem são os usuários do sistema? Quem é o 
comprador do sistema? Quem mais será afetado pelas saídas 
produzidas pelo sistema? Quem avaliará e aprovará o sistema quando 
for liberado e implantado? Será que existem outros usuários internos 
ou externos do sistema cujas necessidades precisam ser abordadas? 
Quem manterá o novo sistema? Existe mais alguém? Existe ainda 
mais alguém?“ (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 
2003). 

 

As solicitações dos principais envolvidos são coletadas principalmente nas fases 

de iniciação e elaboração. Segundo a Rational Software Corporation (2003), deve-se 

continuar coletando-as durante todo o ciclo de vida do projeto para planejar as 

melhorias e atualizações do produto.  Para coletar e priorizar essas solicitações pode-se 

utilizar uma ferramenta de controle de solicitações de mudança. 

  Os subfluxos da disciplina requisitos analisar o problema e compreender as 

necessidades dos envolvidos apresentam dentre as suas atividades desenvolver o 

artefato visão (inicial e refinada, respectivamente). A primeira versão da visão tem 

como artefato de entrada as Solicitações dos Principais Envolvidos, produzido na 

atividade correspondente, no segundo subfluxo citado.   

Assim sendo, para tornar essas interfaces mais claras e demonstrar a 

complementaridade entre o subfluxo proposto e esses dois subfluxos apresenta-se a 

Figura 4.3. Observe-se que essas interfaces se dão através dos artefatos Solicitação dos 
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Principais Envolvidos, Visão Inicial, Visão Refinada, Esboço do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações e Plano de Gerenciamento das Comunicações.  

Aqui há um bom exemplo da característica de iteratividade do RUP, uma vez 

que o artefato visão (primeira versão: visão inicial) é entrada para a elaboração do 

esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações e a segunda versão (visão 

refinada) utiliza esse plano como artefato de entrada e é utilizada na elaboração do 

Plano de Gerenciamento das Comunicações (esboço refinado).   Nos artefatos propostos 

nesta dissertação as necessidades a serem identificadas centram-se, exclusivamente, nas 

comunicações do projeto. 

 

Visão 
Inicial

Lista 
de 
Riscos

Caso de 
Negócio

Esboço do    
Plano de   
Gerencia-
mento das 
Comunica-
ções (PGC)

Visão
Lista de 
Riscos 
(versão 2)

Caso de 
Negócio 
(versão 2)

Avaliação 
da  Orga-
nização
Alvo

Avaliação da 
Organização
Desenvolvedora

Solicitações dos 
Principais envolvidos

Relato de 
Lições 
Aprendidas

Plano de 
Gerenciamento
das 

Comunicações

Analista de 
Sistemas(Requi
sitos)

Gerente do 
Projeto

Identificar solicita-
ções dos principais  
envolvidos

Desenvolver 
visão refinada

Elaborar 
Esboço 
do  PGC 

Elaborar 
PGC 
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Ambientais e 

Ativos de 
Processos  

Organizacionais

Coordenar 
Implementação 
do PGC

Plano para 
Resolução 

de 
Problemas’

Lista de 
Problemas

Solicitação de 
Mudanças

Ordem de 
Trabalho

Métricas do 
projeto

Plano de 
Métricas

Avaliação 
de status

Plano de 
Qualidade

Parte do Plano de               
Desenvolvimento de Software, já
prevista

Parte do Plano de 
Desenvolvimento de Software proposta
Atividade proposta                                              
Artefato Proposto                                               
Entradas e Saídas                     
propostas               Existentes                              

Legenda
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Figura 4.3 Interfaces dos Subfluxos Gerenciar Comunicações do Projeto, Analisar 
Problemas e Compreender as Necessidades dos Envolvidos (Requisitos).   
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Como não poderia deixar de ser, já que esta dissertação toma como base teórica 

o Guia PMBOK, é na terceira atividade, coordenar a implementação do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações que se dá o processo de distribuição das 

informações. 

O monitoramento e controle do projeto são realizados no detalhamento de fluxo 

monitorar e controlar o projeto, apresentado na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 Interfaces dos Subfluxos de Trabalho Gerenciar Comunicações do Projeto e 
Monitorar e Controlar Projeto  
Fonte: adaptado de Rational Software Corporation (2003). 

Nesta figura são mostradas, também, as interfaces entre esse subfluxo e o de 

gerenciar comunicações do projeto. Propõe-se a inclusão de um artefato para o registro 

de lições aprendidas.  

Esse detalhamento engloba o Gerenciamento das Partes Interessadas (através de 

solicitações de mudanças e resolução de problemas) e o Relato de Desempenho (através 
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da avaliação de status do projeto), que são dois dos quatros processos de comunicação 

do Guia PMBOK.  

O gerente do projeto captura o status relatado por cada gerente, em relação à sua 

área de trabalho, para relatar o status do projeto como um todo.  

Para relatar o status do processo de gerenciamento das comunicações, faz-se 

necessário o seu acompanhamento e controle através do feedback das partes 

interessadas e da definição de indicadores para a verificação do cumprimento das 

atividades programadas e para a avaliação das comunicações do projeto, sob o ponto de 

vista da eficácia, economia, eficiência, compreensibilidade de suas mensagens e 

utilidade (vide Seção 2.1.4). 

A proposta de se incluir um artefato específico para lições aprendidas prende-se 

ao fato de que no RUP elas são relatadas no momento de avaliação da iteração, 

voltando-se mais aos aspectos técnicos de desenvolvimento. Além disso, é sempre 

importante fazer revisões sobre as lições aprendidas e utilizá-las no futuro e em outros 

projetos.   A idéia é que todos os gerentes façam registros de lições aprendidas em todas 

as fases de desenvolvimento. 

O Guia PMBOK (2004) denomina “lessons learned” a aprendizagem obtida no 

processo de realização do projeto e podem ser identificadas a qualquer momento. Esse 

Guia considera as lições aprendidas um importante registro do projeto. 

Segundo Kerzner (2006, p.295-296) “a tendência atual é que as revisões de 

lições aprendidas se tornem parte da metodologia de gestão de projetos, deixando de ser 

uma função separada.” Esse autor lista quatro questões críticas a serem consideradas nas 

revisões das lições aprendidas: “O que fizemos direito? O que fizemos errado? Que 

recomendações futuras podem ser feitas? E como, quando e a quem as informações 

devem ser transmitidas?”.  

Observa-se, também, que a revisão deve abordar todos os aspectos da pirâmide 

post-mortem (vide Figura 4.5). 

Embora os objetivos do projeto sejam definidos a partir do topo, deve-se iniciar 

a revisão das lições aprendidas a partir da base. No nível inferior são avaliados tempo, 

custo, qualidade e escopo, que são os fatores críticos de sucesso na ótica do cliente 

(Critical Success Factor − CSFs). No segundo degrau da pirâmide encontram-se os 

indicadores chaves de desempenho (Key Performance Indicators − KPIs), relacionados 

aos processos e à metodologia. Os KPIs  identificam as melhores práticas internas que 

possibilitam atingir os CSFs. No terceiro andar faz-se uma avaliação da “unidade 
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empresarial” pela satisfação do cliente e futuras oportunidades de negócio (KERZNER 

2006, p.295-296).  

O resultado dessa revisão permitirá avaliar se os objetivos do projeto foram 

atingidos. No Apêndice B desta Dissertação apresenta-se um modelo para o artefato 

lições aprendidas, com base nessa metodologia e na proposta de Chaves et. al. (2006). 

 
 

Figura 4.5 Pirâmide Post-Mortem 
Fonte: Kerzner (2006, p.296) 

 
 

4.3.1 Finalidade  
 

A finalidade da inclusão do detalhamento de fluxo de trabalho gerenciar as 

comunicações do projeto é complementar e sistematizar o processo de gerenciamento 

das comunicações do RUP, de forma a atender as diretrizes da norma NBR ISO 

10006:2003 e ao modelo proposto pelo Guia PMBOK.  
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4.3.2 Como Definir a Equipe 

 
 Na escolha do gerente de projeto, deve-se considerar que ele precisa de uma 

combinação de habilidades organizacionais, de planejamento, de comunicação, de 

liderança, analíticas, de gerenciamento de tempo e de custos, para planejar e coordenar a 

implementação do Plano de Gerenciamento das Comunicações.   

O RUP menciona a necessidade das habilidades de comunicação, mas não as 

enfatiza e não faz comentários sobre elas. Cita apenas que o Gerente do Projeto deve: 

ter boas habilidades de relacionamento interpessoal; mostrar opinião sensata na seleção 

de pessoal; ser objetivo na definição e avaliação do trabalho, assegurando a participação 

de toda a equipe; compartilhar a visão da arquitetura; ser pragmático na elaboração do 

escopo e na implementação de planos e completamente honesto na avaliação dos 

resultados.   

A habilidade intrapessoal, que é a competência de autoconhecimento e auto-

estima elevada, é muito importante para a construção de vínculos que levam à confiança 

e ao comprometimento e aceitação do projeto. Além disso, é indispensável ouvir 

atentamente, falar objetivamente, discutir abertamente, desenvolver sensibilidade e 

responder com rapidez às necessidades colocadas (vide seção 2.2.2). 

Pode ser incluído o papel moderador, indispensável à realização de workshops, 

para aumentar a sua produtividade. Em projetos grandes e complexos pode, também, ser 

criado o papel de gerente do processo de gerenciamento das comunicações do projeto. 

 

4.3.3 Orientações de Trabalho  

 
Dentre as responsabilidades do Gerente do Projeto, definidas no RUP, duas são 

mais relacionadas às comunicações: “coordenar a comunicação com cliente e usuários” 

e “estabelecer um conjunto de práticas que garantam a integridade e a qualidade dos 

artefatos do projeto.” (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003).  

 Sugere-se o alargamento das responsabilidades desse papel para planejar e 

coordenar a implementação do plano de gerenciamento das comunicações, relatar o 

desempenho desses processos, gerenciar exceções e problemas e as solicitações de 

mudanças e, registrar as lições aprendidas. Todas essas funções relacionam-se às 

comunicações.   
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Tanto o Guia PMBOK, quanto a norma NBR 10006:2006 propõem a 

documentação do planejamento do gerenciamento das comunicações do projeto em um 

plano.  

O Plano de Gerenciamento das Comunicações deve ser elaborado em 

coordenação com os demais planos, especialmente o Plano de Desenvolvimento de 

Software e todos os outros planos que dele fazem parte, já que há interfaces importantes 

com os Planos de: Gerenciamento da Configuração, Riscos, Métricas, Garantia de 

Qualidade e Monitoramento e Controle, os quais devem ser nele referenciados. Esses 

planos devem referenciar tanto o Plano de Gerenciamento das Comunicações como o 

Plano de Desenvolvimento de Software (Diretriz do RUP, versão 2003). 

O Plano de Gerenciamento das Comunicações deve definir o que será 

informado, quem, para quem, como, quando e através de que meios. Para isso, será 

necessário adequar às propostas do modelo RUP, acrescentado ou descartando 

atividades, artefatos e papéis.  

A exemplo dos planos citados e seguindo as práticas do Guia PMBOK, propõe-

se que esse plano seja incluído no Plano de Desenvolvimento de Software. 

São propostos nas orientações de trabalho do RUP sete workshops (vide Seção 

3.5, Quadro 3.1). É importante que seja realizado um workshop para a elaboração do 

Plano de Gerenciamento das Comunicações, com a participação de todos os gerentes, 

engenheiro de produção, responsável pela documentação, especialista de ferramentas, 

revisor de projeto, representantes do cliente e representantes do usuário. Esse workshop 

deve ser planejado, conforme Seção 2.1.4.1, de forma a se verificar as pessoas que serão 

convocadas e as informações que serão necessárias para a sua realização.   

Observa-se que o RUP não dispõe de um método para realizar seus workshops. 

Ele recomenda a utilização de paredes e quadros brancos com papel autocolante, para a 

visualização das discussões/sugestões. Dentre outras dificuldades, fica difícil fazer 

alterações ou substituir cartões. A visualização também fica comprometida, porque 

geralmente esses papéis são pequenos.  

O método Metaplan foi pensado para permitir uma visualização móvel em até 

oito metros de distância, através da utilização de tarjetas de cartolina em vários 

tamanhos e cores, que são afixadas em biombos cobertos por papel kraft, com alfinetes 

de mapa e, quando tudo estiver consensualizado, elas são pregadas com colas. O 

digitador deve copiar tudo, para distribuição entre os participantes. Esse método lança 

mão de técnicas de moderação e de dinâmica de grupo e possui regras próprias que 
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ajudam a criar um ambiente propício à cooperação e ao comprometimento (vide Seções 

2.1.4.1 e 2.1.4.2). 

O moderador distribui as tarjetas e utiliza, para iniciar o brainstorm, a técnica de 

problematização, que é o mecanismo que se adota, através da formulação de perguntas 

orientadas para: direcionar o desenvolvimento do trabalho; evitar a dominação; ativar o 

intercâmbio de idéias entre os participantes e mobilizar as informações e conhecimentos 

dos envolvidos no processo.  

Cada participante deverá escrever nas tarjetas suas idéias/sugestões a respeito do 

tema e devolvê-las ao moderador, que deverá agrupá-las por categorias e lê-las em voz 

alta, para que o grupo decida o que vai para o biombo, onde (em que posição) deve ser 

colocada e o que pode ser descartado para utilização posterior, se for o caso. 

A Visualização consiste no registro visual contínuo de todo o processo, 

mantendo as idéias sempre acessíveis para todos. Desse modo, as contribuições não se 

perdem, sendo mais objetivas e mais transparentes para todo o grupo (vide Seção 

2.4.2.2). 

O papel do moderador é muito importante para garantir uma alta produtividade 

nos workshops. A Figura 4.6 apresenta as funções assumidas por esse papel. 

 

 

Figura 4.6 Papel Moderador 
Fonte: Extraído de Cordioli (2001, p.29). 

 

Foram mapeadas 11 reuniões na versão 2003 do RUP, oito voltadas às revisões 

apresentadas na Figura 4.7, uma relativa às revisões do CCB (Comitê de Controle de 
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Mudança ou Configuração) e duas relativas a problemas: reunião de problemas e 

reunião em sala de guerra (vide Quadro 3.1, seção 3.5).  

Nas orientações de trabalho contidas no RUP, apenas na reunião que tem com 

objetivo a Revisão do Projeto pela Autoridade de Revisão do Projeto (PRA) é 

programada uma apresentação inicial. Todas as outras contam apenas com a leitura, 

pelos participantes, do material distribuído antes do evento. Sugere-se a inclusão de 

uma apresentação no início de cada uma dessas reuniões de forma a tornar o trabalho 

mais produtivo, até porque o apresentador poderá direcionar as sugestões/discussões de 

forma mais objetiva. 

 

 

Figura 4.7 Atividades com Reuniões Programadas no RUP 
Fonte: Extraído de Rational Software Corporation (2003)  

 
É importante a realização de uma reunião de avaliação do desenvolvimento do 

projeto na fase de finalização, com base nas lições aprendidas. A reunião proposta na 

estrutura do RUP está voltada para a aceitação do produto pelo cliente. 

Outras questões importantes são: o modelo de gestão que o gerente utilizará ao 

coordenar a implementação do Plano de Gerenciamento das Comunicações (vide Seção 

2.1.3); o uso da comunicação como ferramenta estratégica (vide Seção 2.1.4) e o 

alcance da comunicação eficaz (vide Seções 2.1.3 e 2.2.2). 

 
4.3.3.1 Diretrizes para o Gerenciamento das Comunicações do Projeto  

 

As diretrizes aqui recomendadas foram extraídas do texto apresentado nos 

capítulos anteriores e devem ser adaptadas em função das especificidades de cada 

projeto: 
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• Toda ação deve ser precedida e presidida pelo planejamento, que tem 

como um dos seus principais alicerces a comunicação (MATUS, 

1977, BROSE 1992) ∗;  

• É através da comunicação que se fazem ligações coerentes entre o 

pensar, planejar, interagir e agir (MATUS, 1977, KRAPPITK, et. al., 

1988); 

• A comunicação deve ser eficaz (as mensagens necessárias são 

emitidas pelas pessoas certas e recebidas, em tempo hábil, pelos 

envolvidos (ABNT, 2006; PMI, 2004) ∗∗,∗∗∗;  

• Para ser eficaz, a comunicação há que: 

• Ser intencional, premeditada, planejada: estruturar a 

mensagem de forma a torná-la facilmente compreensível 

(AUSTIN, 1990; SEARLE, 2002; FLORES, 1989,); 

•  Evitar barreiras, bloqueadores (entupimentos de canais), mal 

entendidos, etc. (THAYER, 1979; LITTEJOHN, 1982; 

CHAVES et. al., 2006, BROSE 1992) *; 

• Prover moderadores para construir e fortalecer o 

relacionamento entre os envolvidos (BROSE 1992) ∗;  

• Basear-se em planos e documentação formais buscando 

eliminar mal-entendidos. Sua estruturação deve ser voltada ao 

objetivo a que se propõe (ABNT, 2006; PMI, 2004) ∗∗;∗∗∗; 

• Ter uma finalidade e vincular-se a objetivos e a um plano, ser 

multidirecional (de baixo para cima, de cima para baixo, 

transversal, interna e externa); deve ser instrumentada, 

utilizando-se de ferramentas, suportes, dispositivos e 

indicadores, escolhidos em função dos objetivos que se 

pretendem alcançar; deve ser adaptada ao contexto, deve ser 

flexível para absorver o informal e criar estruturas que o 

favoreçam (RIVERA 1996), 

                                                 
∗ Metaplan 
∗∗ ISO 10006:2006 
∗∗∗ Guia  PMBOK 
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• A comunicação deve ser enfatizada como um instrumento catalisador 

da ação, da motivação, do comprometimento e do compartilhamento, 

produzindo sinergia positiva (BROSE, 1992) *; (THAYER, 1979; 

LITTEJOHN, 1982,); 

• Habilidades interpessoais voltadas à comunicação eficaz são 

indispensáveis**  (PMI, 2004); 

• São habilidades voltadas às comunicações: ouvir atentamente, pensar 

objetivamente, discutir abertamente, desenvolver sensibilidade, 

responder rapidamente às necessidades colocadas (SIMIÃO, s.d.;); 

• Habilidades intrapessoais voltadas à comunicação são também 

indispensáveis para se criar relações autênticas e duradouras. 

Credibilidade é construída com a autenticidade. Mecanismos 

inconscientes por falta de conhecimento de si mesmo são barreiras à 

autenticidade. Os medos e esperanças que cada um traz em seu 

inconsciente produzem uma determinada atitude que pode ser uma 

barreira à sua credibilidade (THAYER, 1979; KALIL, 2001); 

• A comunicação deve possibilitar a eficiência do sistema de Gestão da 

Qualidade (ABNT 2006) ** ; 

• Deve ser assegurada a adequada proteção da informação, levando-se 

em consideração a confidencialidade, disponibilidade e integridade 

da informação (ABNT 2006) ∗∗; 

• O processo de comunicação suas atividades, artefatos, papéis e 

ferramentas devem ser constantemente avaliados**; ∗∗∗ (ABNT, 10006; 

PMI, 2004); 

• A comunicação deve fazer uso da dinâmica de grupo, sempre que se 

fizer necessário∗ (KRAPPITK 1988, BROSE, 1992, LIMA 1970); 

• A comunicação deve utilizar recursos audiovisuais, sempre que se 

fizer necessário* (KRAPPITK 1988, BROSE, 1992, PRESSMAN, 

2006); 

                                                 
∗ Metaplan 
∗∗ ISO 10006  
∗∗∗ Guia PMBOK  
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• As decisões devem ser tomadas através de consenso e baseadas na 

análise de dados e informações*;**  (ABNT, 2006; KRAPPITK, 1988; 

BROSE, 1992); 

• Deve-se criar e manter um ambiente interno onde as partes 

interessadas tornem-se totalmente envolvidas na busca ao 

atendimento dos objetivos da organização*;**  (ABNT, 2006; BROSE, 

1992; KRAPPITK 1988; LIKERT, 1979); 

• Buscar exceder as expectativas do cliente: Foco no cliente**  (ABNT, 

2006); 

• Todos os participantes devem ter mesma posição em um workshop. 

Não há hierarquias. Todos devem ter a oportunidade de falar* 

(KRAPPITK 1988, BROSE, 1992); 

• Os resultados de pesquisas e os conhecimentos adquiridos devem ser 

aproveitados, a fim de se evitar falhas e de garantir o processo de 

melhoria contínua*;**;***  (ABNT, 2006; PMI, 2004, KRAPPITK 1988, 

BROSE, 1992); 

• Os moderadores devem ser experientes e hábeis* (KRAPPITK 1988, 

BROSE, 1992); 

• É indispensável o suporte e comprometimento da alta-direção∗∗ 

(ABNT, 2006); 

• A convocação das pessoas certas para participar, predefinindo seus 

papéis e responsabilidades, é um pré-requisito para o sucesso de 

qualquer atividade/evento de comunicação∗;∗∗;∗∗∗***  (ABNT 2006; 

PMI, 2004; KRAPPITK 1988, BROSE, 1992); 

• Os resultados dos workshops são tão bons quanto os seus 

participantes* (KRAPPITK 1988, BROSE, 1992); 

• Os objetivos devem ser definidos de forma clara, bem 

compreensíveis e alcançáveis* (KRAPPITK, 1988; BROSE, 1992); 

                                                 
∗ Metaplan 
∗∗ ISO 10006   
∗∗∗ Guia PMBOK 
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• Deve-se primar pelo planejamento e acompanhamento de agenda 

detalhada dos eventos de comunicação**;***  (ABNT 2006; PMI, 

2004); 

• Os locais de workshops, seminários e reuniões devem ser isolados 

para evitar interrupções, sendo proibida a entrada de outras pessoas 

que não os convidados* (KRAPPITK, 1988; BROSE, 1992); 

• Deve-se usar o mínimo possível de jargões técnicos* (KRAPPITK, 

1988; BROSE, 1992); 

• Deve-se definir e observar regras de comportamento dos 

participantes com o intuito de motivá-los* (KRAPPITK, 1988; 

BROSE, 1992); 

• Não se deve permitir o excesso de participantes nem, ao contrário, 

número reduzido* (KRAPPITK, 1988; BROSE, 1992); 

• É indispensável que se faça uma apresentação ao final de cada 

workshop, seminário ou reunião para sintetizar o que foi 

acordado/aprovado e consolidar os resultados, através de um resumo 

das informações em formato apresentável* (KRAPPITK, 1988; 

BROSE, 1992); 

• Deve-se produzir o documento final de cada evento de comunicação 

rapidamente, quando possível em tempo real, isto é, através da 

digitação por um “documentador” de tudo que for consensualizado, e 

no caso do workshop, também do que for afixado nos painéis∗ 

(KRAPPITK, 1988; BROSE, 1992); 

• É indispensável o estabelecimento de um relacionamento sólido, 

através da confiança mútua, entre o cliente e os membros da equipe, 

através de uma comunicação eficaz, realimentando e gerenciando 

expectativas e conflitos∗∗;∗∗∗ (ABNT, 2006; PMI, 2004); 

• A comunicação deve ser clara, coerente e completa tanto a escrita 

como a verbal, em todos os níveis, tanto a formal, quanto a informal, 

tanto a vertical e quanto a horizontal (THAYER, 1979); 

                                                 
∗ Metaplan 
∗∗ ISO 2006 
∗∗∗ Guia PMBOK 
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• O tipo de mensagem, método e o meio de comunicação a serem 

utilizados serão definidos em função do contexto, considerando, 

dentre outros fatores, os riscos, o porte do projeto e a sua 

complexidade ∗∗∗ (PMI, 2004); 

• O tipo de mensagem e o meio de comunicação a serem utilizados 

serão definidos também em função do grau de envolvimento e 

comprometimento que se pretende obter e das mudanças provocadas 

pelo projeto (QUIRKE, 1996, apud CHAVES et. al., 2006);  

• Convém que sejam estabelecidas regras e orientações adequadas a 

cada tipo de reunião; que a agenda da reunião seja distribuída com 

antecedência e identifique as pessoas cuja presença é requerida para 

cada um dos itens definidos na pauta; que as atas das reuniões 

incluam detalhes das tomadas de decisões, itens pendentes e ações 

acordadas e o pessoal designado para realizá-las e que sejam 

distribuídas para as partes interessadas envolvidas dentro do período 

acordado ∗∗ (ABNT, 2006); 

• É indispensável manter um canal de comunicação sempre aberto 

entre o gerente, responsável pela monitoração do seu uso, o cliente, o 

usuário e os membros da equipe durante todas as fases (CHAVES et. 

al., 2006).  

 
 
4.3.3.2 Ferramentas da Qualidade 

 

As ferramentas da qualidade abaixo apresentadas19 (ARIOLI, 1998) podem ser 

utilizadas no gerenciamento das comunicações em projetos de desenvolvimento de 

software com a adoção do RUP: 

 

• Listas de verificação: formulários ou planilhas para coleta de dados, 

onde os itens de verificação são previamente dispostos, 

possibilitando a obtenção de dados de maneira mais fácil e concisa; 

                                                 
∗∗∗ Guia PMBOK 
∗∗  ISO 10006 
19 Esta seção foi elaborada com base no livro de Arioli (1998).   
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      Finalidade: Orientar a coleta de dados, sua apresentação e ao 

responsável pela tarefa; 

• Estratificação: Recurso da estatística que permite a organização de 

dados em categorias, para facilitar o seu tratamento; 

• Histogramas: São diagramas de barras que descrevem distribuições 

de freqüências de varáveis indicando a centralização em torno da 

média e a dispersão dos dados; 

• Diagrama de Pareto: Demonstra as relações existentes entre as 

variáveis de uma mesma população; 

• Gráficos de Dispersão: Demonstra as relações de dependência entre 

suas varáveis; 

• Cartas de Controle: São gráficos estatísticos cronológicos. Registram 

o comportamento das variáveis de um processo (média, amplitude e 

limites de controle) ao longo do tempo; 

• Diagramas de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa - “espinha de 

peixe”): Permite representar as relações existentes entre efeitos 

quaisquer e suas possíveis causas; 

• Diagrama de árvores: desdobram problemas em suas causas e efeitos;  

• Matrizes: são diagramas que permitem apresentar relações entre 

elementos e sintetizar objetivos, atividades, indicadores de 

acompanhamento, etc.  

• Fluxogramas: São gráficos que representam a seqüência de execução 

de atividades. 

 

O RUP lança mão de outras ferramentas como a encenação: “São filmes, 

desenhos animados, recursos animados que informam quem são os autores, o que 

acontece a eles e como acontece” e a “Sala de Guerra”, onde diariamente as partes 

interessadas podem comparecer para apresentar problemas que passarão por uma 

triagem (Rational Software Corporation, 2003). 
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4.3.3.3 Templates e Mentores de Ferramentas 

  

O RUP dispõe em sua estrutura de modelos ou protótipos de artefatos, que são 

ligados à ferramenta utilizada:  

• Templates do Microsoft Project para o Plano do Projeto; 

• Templates do Microsoft Word, para documentos e alguns relatórios; 

• Templates do Rational SoDA. Templates equivalentes são fornecidos 

para uso com o Microsoft Word. (Relatórios para Modelagem de 

Negócio: Relatórios para Requisitos e Relatórios e Documento de 

Arquitetura de Software para Análise e Design). Esses templates 

extraem informações de ferramentas como Rational Rose, 

RequisitePro ou TeamTest. 

• Templates em HTML. São as versões dos Templates de documentos 

que podem ser exibidas no navegador, junto com descrições dos 

artefatos relacionadas, para os quais o RUP relaciona os respectivos 

links.    

  
Os Mentores de ferramentas são um meio de fornecer orientações e mostrar 

como executar os passos, empregando determinada ferramenta de software, 

complementando as orientações gerais fornecidas pelas atividades, pelos passos e pelas 

diretrizes associadas. Os mentores de ferramentas são fornecidos no RUP, vinculando 

suas atividades a ferramentas como: Rational Rose, Rational RequisitePro (Sistema de 

Gestão de Requisitos), Rational ClearCase (Sistema de controle de Versões), Rational 

ClearQuest (Sistema de Monitoramento) e Rational Suite TestStudio (RATIONAL 

SOFTWARE CORPORATION, 2003). 

 
4.3.4 Atividades 

  
 O subfluxo gerenciar as comunicações do projeto compõe-se de três atividades. 

Duas delas são relacionadas ao planejamento. A terceira refere-se ao gerenciamento de 

rotina para implementar o plano de gerenciamento das comunicações. 

A seguir apresentar-se-á o detalhamento dessas atividades. 



  
 134 

                                             

 

4.3.4.1 Elaborar Esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 
Na fase de iniciação há muita necessidade de comunicação, mas não se dispõe de 

todas as informações para se elaborar um Plano de Gerenciamento das Comunicações. 

Acrescente-se a isso o fato de que a decisão de desenvolver, ou não, o software pode 

ainda não ter sido tomada. Assim sendo, optou-se por sugerir a elaboração de esboço do 

Plano de Gerenciamento das Comunicações, com as informações disponíveis, 

detalhando-o apenas para as atividades da fase de iniciação.   

Um plano documentado permite fornecer um ponto de referência único sobre o 

processo de gerenciamento das comunicações no projeto. Seu objetivo é informar às 

partes interessadas o que, como e qual a forma de comunicação utilizada no projeto e 

permitir ao Gerente um acompanhamento mais efetivo, com a identificação de falhas e a 

melhoria constante desse processo, através das lições aprendidas, do feedback das partes 

envolvidas e de indicadores previamente definidos.  

Esse plano não deve ser visto como um documento estático, mas, sim um 

documento que deverá incorporar todas as alterações que se fizerem necessárias, 

registrando as lições aprendidas e o feedback das partes envolvidas. 

Além dos artefatos informados devem ser analisados os ativos de processos 

organizacionais e os fatores ambientais das organizações envolvidas (vide Seção 2.2.1). 

A finalidade da atividade elaborar esboço do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações, os passos para a sua execução, os artefatos de entrada e saída, o 

responsável e o seu posicionamento no detalhamento de fluxo de trabalho são 

apresentados no Quadro 4.1, seguindo o modelo do RUP (Rational Software 

Corporation, 2003). 

A seguir, são comentados os passos necessários à execução dessa atividade. 

 
A −−−− Analisar Envolvidos  

 
A análise dos envolvidos realizada na disciplina gerenciamento de requisitos é 

voltada à elaboração dos casos de uso. A análise proposta deve identificar 

preliminarmente os requisitos de comunicação das partes envolvidas: quais as 

informações necessárias, quem serão os emissores, quem serão os receptores, qual o 

papel e o perfil das partes interessadas, quando, com que periodicidade, qual o meio de 

comunicação e qual a ferramenta necessária, com base na Visão e no Caso de Negócio.  
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Essas informações serão complementadas quando for disponibilizada a segunda 

versão dos artefatos Visão e Caso de Negócio. São utilizadas também informações 

sobre as organizações alvo e desenvolvedora, levantadas nos respectivos workshops.  

 

Quadro 4.1 Elaborar Esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações  
Atividade 1: Elaborar Esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações 

Finalidade  
� A elaboração de um esboço do plano de gerenciamento das comunicações tem 

como finalidade definir, logo no início, do projeto algumas políticas e diretrizes 

relacionadas ao processo e comunicação, os eventos que serão realizados e os artefatos 

que serão elaborados na fase de iniciação.  

Passos  
  

 A − Analisar Envolvidos 

 B − Analisar Problemas  e Oportunidades 

 C − Definir Políticas e Diretrizes 

 D − Analisar Alternativas 

Artefatos de Entrada:  
 
� Visão inicial 

� Lista de riscos  

� Caso de negócio 

 

Artefatos de Saída:  
 
�  Esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações  

   

Responsável: Gerente de Projeto 

Contexto da Atividade/Detalhamentos do Fluxo de Trabalho: 
 

 Gerenciamento de Projeto 

 Gerenciar Comunicações do Projeto  

 Elaborar Esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações  
 
 
 

Como ainda não estarão disponíveis os artefatos de avaliação da organização-

alvo (na disciplina modelagem de negócio) e avaliação da organização-desenvolvedora 

(na disciplina ambiente), podem-se utilizar as informações dos fatores ambientais e dos 

ativos de processos organizacionais (lições aprendidas, informações históricas, etc.). 
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Devem-se buscar essas informações em documentos e banco de dados das empresas 

envolvidas. 

 

B − Analisar Problemas e Identificar Oportunidades 
 
Nesta etapa devem ser analisados os fatores ambientais, os ativos de processos 

organizacionais e identificadas as restrições (aspectos relacionados ao tamanho do 

projeto, distribuição da equipe, conhecimento técnico, tecnologia da informação) e 

premissas  (são condições tomadas como verdadeiras no momento do planejamento da 

comunicação, na maioria das vezes, originam-se nas ameaças e oportunidades 

identificadas). 

É importante caracterizar a tipologia do projeto para identificar as premissas e os 

problemas decorrentes, quando da aplicação da estrutura do RUP, como conseqüência 

das especificidades do projeto.  

 
C− Definir Políticas e Diretrizes 

 
A definição de políticas é importante para direcionar o comportamento e as 

atitudes das partes envolvidas e orientar a definição das diretrizes. Caso existam na 

empresa políticas de comunicações já definidas, dever-se-á utilizá-las, fazendo as 

adaptações necessárias ao contexto, restrições e premissas do projeto de 

desenvolvimento do software. 

Faz-se necessário, também, definir diretrizes para a adaptação da estrutura 

oferecida pelo RUP, no que diz respeito às comunicações, às necessidades do projeto e 

às partes interessadas, considerando as análises realizadas nos passos anteriores e 

parâmetros previamente definidos.  

Essas diretrizes devem ser definidas em sintonia com outras disciplinas. Por 

exemplo, na disciplina modelagem de negócio, os artefatos a serem utilizados 

dependerão de como tenha sido decidido efetuar a modelagem de negócio. Essas 

diretrizes serão utilizadas na definição dos critérios para customização do RUP, em um 

trabalho conjunto com a disciplina ambiente, para a realização do caso de 

desenvolvimento.  

 
 O RUP (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003) inclui dentre os 

fatores que podem afetar essa adaptação: 
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1 O Tipo de Desenvolvimento (contexto no qual o RUP está sendo 

desenvolvido):  

• Desenvolvimento por contrato: nesse tipo de desenvolvimento o 

software é contratado por um cliente. Exige mais formalidades e mais 

documentação voltada aos contratantes; 

• Desenvolvimento especulativo ou comercial (software de prateleira): O 

tempo para lançá-lo no mercado é o principal fator a ser considerado. A 

partir dessa definição as outras decisões são tomadas; 

• Desenvolvimento interno: o software é desenvolvido para consumo 

próprio e a documentação pode ser mais técnica; 

• Estudos prévios: sua finalidade é descobrir se é possível criar um 

produto.   Esse tipo de projeto não possui os mesmos marcos que um 

projeto normal.  

 
2 O Tamanho do Esforço para o Desenvolvimento. O tamanho do projeto é 

definido em funções de métricas como as linhas de código e pontos de 

função, número de pessoas/meses ou custo. Normalmente, quanto maior o 

projeto, maior a equipe e maior a necessidade de formalismo e visibilidade e, 

em decorrência, maior a necessidade de comunicações formais (TURK, et. 

al. 2002, COCKBURN, 1995);  

 

3 O Grau de Inovação: O grau de inovação é definido em função da maior ou 

menor experiência da equipe com o processo de desenvolvimento ou com o 

produto. Um projeto com elevado grau de inovação exige que sejam 

despendidos mais esforços nas fases de concepção e elaboração e maior atenção 

à elicitação de requisitos, o que significa maior necessidade de comunicação e 

de documentação; 

 
4 O Tipo de Aplicativo: Dependendo do tipo de aplicativo, um sistema poderá 

ter mais ou menos restrições (como restrições de segurança, desempenho, 

internacionalização, memória etc.). Os sistemas de informações distribuídos, 

podem, por exemplo, impor restrições de custo e/ou comunicações ; (Sistemas 

embarcados de tempo real, os sistemas de informações distribuídos, os sistemas 
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de telecomunicações, as ferramentas de Engenharia de Software Auxiliadas por 

Computador − CASE, etc.; 

 
5 Os fatores organizacionais: A estrutura, a cultura organizacional (atitudes das 

pessoas), as habilidades e o know-how da organização são fatores que afetam as 

comunicações. Uma estrutura muito hierarquizada exige mais canais de 

comunicações e a fluidez da comunicação é mais difícil. Dependendo da cultura 

da empresa, as comunicações são mais formais ou mais informais. 

 
6 A Complexidade Técnica e Gerencial: os processos de desenvolvimento com 

maior complexidade técnica e gerencial são mais pesados e exigem maior 

formalismo. A complexidade gerencial depende do tamanho do sistema, da 

duração do projeto e do contexto do negócio. Quanto mais elevada a 

complexidade gerencial, maiores as exigências de revisões formais, mais marcos 

de referência, e mais artefatos, etc. A complexidade técnica depende do volume 

de inovações no domínio de problemas ou no espaço de soluções. A maior 

complexidade técnica implica maior número de técnicas, ferramentas e papéis 

especializados e, em conseqüência, mais atividades, mais comunicação e mais 

documentação (vide Figura 4.8). 

 
 

Figura 4.8 Complexidade Técnica e Gerencial versus Nível de Formalidade 
Fonte: Extraído de Rational Software Corporation (2003)  
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 O RUP (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, 2003) apresenta também 

orientações para a decisão de utilizar artefatos, registrando por disciplina, quais são os 

obrigatórios, recomendáveis, opcional ou desnecessário. 

 No caso da disciplina gerenciamento do projeto, ele enfatiza que todos os 

projetos precisam de algum planejamento que possa ser gerenciado com êxito.  

Projetos menores e menos complexos podem ter um único documento que 

capture o plano do projeto. Projetos maiores, mais complexos ou mais formais exigem 

vários subplanos separados. 

Na documentação de cada artefato há uma seção “adaptação” que descreve 

quando esse artefato deve ser alterado. Entretanto essas informações são muito 

genéricas e nem sempre estão relacionadas às características que o próprio RUP define 

como fatores importantes para a sua customização. 

 O Template do plano de qualidade do RUP, versão 2003, (RATIONAL 

SOFTWARE CORPORATION, 2003) sugere como documentação mínima do projeto: 

 

• Plano de Desenvolvimento de Software 

• Plano de Teste 

• Planos de Iteração 

• Especificação dos Requisitos de Software 

• Documento de Arquitetura do Software 

• Documentação do Usuário (manuais, guias, plano de gerenciamento 

de configuração, etc.). 

 

Entretanto, o RUP não define critérios para a realização, ou não, de workshops e 

reuniões. Também não define um canal de comunicação que esteja sempre aberto às 

partes interessadas, a não ser a sala de guerra, para onde podem ser levados os 

problemas para triagem.    

Há algumas reuniões não previstas no RUP que podem ser importantes. É o caso 

de uma reunião para discutir as lições aprendidas, principalmente em processos de 

desenvolvimento novos, nos quais a equipe não tenha experiência. Há também artefatos 

não previstos no RUP que podem ser exigência contratual, como, por exemplo, um 

termo de homologação ou um plano de documentação. 
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A escolha do tipo de mensagem e do meio de comunicação deve considerar, 

segundo Quirke Bill (1996, apud CHAVES, et. al., 2006), o grau de envolvimento que 

se pretende obter, conforme se demonstra na Quadro 4.2. 

A realização de workshops, com a adoção do método Metaplan, comentada nas 

orientações de trabalho (seção 4.3.3), pode ser utilizada nos casos de se buscar 

envolvimento e compromisso, sempre necessários nos projetos de desenvolvimento de 

software.  O custo de um workshop é mais elevado do que uma reunião. É preciso, 

portanto, identificar quando é realmente necessário fazer um workshop. 

 
D − Analisar Alternativas 
 

Nesse passo já devem ser tomadas algumas decisões sobre o processo das 

comunicações do projeto, especialmente, para a fase de iniciação, quando há mais 

exigências de comunicações. Já devem ser programados os eventos de comunicação 

face a face dessa primeira fase e decidir que artefatos devem ser produzidos, atualizados 

e distribuídos, identificando os que serão disponibilizados para os clientes e usuários. 

 
   Quadro 4.2 Critérios para Escolha do Tipo de Mensagem e Meios de Comunicação 

Grau de Envolvimento Tipo de Mensagem/ 

Meio de Comunicação 

 Grau de 
Envolvi-  
mento 

Grau de 

Mudanças 

Comprometimento (obter parti-
cipação e compromisso com a 
solução ou com ações) 

Atualizações 
Solução de problemas 
Sessões de explanação 
workshops 

ALTO ALTO 

Envolvimento (obter colaboração 
mais efetiva);  
 

Reuniões de Equipe 
Fóruns de Feedback 
Programas de Opinião 
Conferências iterativas 
workshops 

  

Obter apoio (fazer com que as 
pessoas aprofundem o 
conhecimento no assunto para 
colaborar com informações, 
quando necessário). 

Seminários 
Cursos, treinamentos 
Reuniões de negócio 
Multimídia 

  

Compreensão (fazer com que as 
pessoas tenham ciência e algum 
tipo de assimilação, de forma a 
evitar interpretações distorcidas). 

Apresentações 
itinerantes 
Videoconferências 
Fóruns com clientes 

  

Apenas conscientização (fazer 
tomar ciência de algo) 

Boletins 
Vídeos  
Correio eletrônico 

BAIXO BAIXO 
 

   Fonte: adaptado de Quirke (1996, apud CHAVES et. al., 2006).  
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A segunda atividade que compõe o subfluxo Gerenciamento das Comunicações 

do Projeto é apresentada na próxima seção. 

 

4.3.4.2 Elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 

A Figura 4.9 mostra as interfaces da atividade em pauta com o detalhamento de 

fluxo elaborar Plano de Desenvolvimento de Software. O artefato resultante plano de 

gerenciamento das comunicações fará parte do Plano de Desenvolvimento de Software. 

Quando já estiver definida a continuidade do projeto e as informações 

necessárias para o desenvolvimento dessa atividade estiverem disponibilizadas, deve-se 

refinar e complementar o esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações (vide 

Quadro 4.3). 

Plano de Gerenciamento 
das Comunicações

Elaborar Plano de 
Gerenciamento das 

Comunicações

Gerente 
do 

Projeto

 

 
 
Figura 4.9 Detalhamento do SubFluxo de Trabalho: Elaborar Plano de Desenvolvimento 
de Software. 
Fonte: Adaptado de Rational Software Corporation (2003).  

 

Legenda Artefato proposto Atividade proposta Saídas e Entradas para atividades  
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Uma vez que esse plano apresenta interfaces importantes com todos os outros 

planos e, não só, com a disciplina gerenciamento do projeto, mas com todas as outras e, 

considerando que o processo de comunicações proposto no RUP é gerenciado em duas 

disciplinas, conforme já foi comentado na seção 3.5, propõe-se a realização de um 

workshop, com a utilização do Metaplan, para a elaboração desse plano. 

Esse workshop poderá ser dispensado em função do contexto do projeto. Por 

exemplo, se as definições necessárias a esse planejamento já estiverem claras para os 

envolvidos no projeto, pode-se fazer apenas uma apresentação para validar o plano.  

As orientações para a preparação do workshop foram detalhadas nas seções 

2.1.4.1 e 2.1.4.2. 

 Deve-se considerar que o objetivo desse encontro é responder, conjuntamente 

(gerentes, equipe, cliente e usuários e outras partes interessadas), as seguintes perguntas:  

• Com quem precisamos nos comunicar?  

• Qual o perfil das partes interessadas? 

• Qual o propósito dessa comunicação? 

• Que informações são necessárias e qual o seu custo? 

• Quem serão os emissores? 

• Quem serão os receptores? 

• Quando haverá necessidade de comunicação? 

• Qual a urgência da informação? 

• Quais as tecnologias disponíveis? 

• Qual a duração do projeto? 

• Como é o ambiente do projeto? 

• Quais as qualificações pessoais necessárias (perfil)? 

 

Para isso, disponibilizadas as segundas versões dos artefatos de visão e de caso 

de negócio, deve-se, a partir de informações mais completas, refinar o esboço do plano 

de gerenciamento das comunicações, revendo todos os passos já realizados e o 

complementado para que ele atenda as suas finalidades.  

 Assim sendo, o planejamento do workshop deverá inserir em sua programação 

o desenvolvimento das subatividades definidas no Quadro 4.3. Esse quadro apresenta a 

finalidade da atividade Elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações, os passos 

para a sua execução, os artefatos de entrada e saída, o responsável e o seu 
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posicionamento no detalhamento de fluxo de trabalho, conforme o modelo do RUP 

(Rational Software Corporation, 2003). 

 
Quadro 4.3 Elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações 
Atividade 2: Elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações 

Finalidade  
Esta atividade tem como finalidade refinar e complementar o esboço do Plano de 
Gerenciamento das Comunicações do Projeto, para: fornecer um ponto de referência 
único sobre o processo de gerenciamento das comunicações, informar às partes 
interessadas o que, como e qual a forma de comunicação utilizada no projeto; permitir 
ao gerente um acompanhamento mais efetivo, com a identificação de falhas e a 
melhoria constante do processo de gerenciamento das comunicações, através do 
feedback das partes envolvidas, das lições aprendidas e da solicitação de mudanças. 

Passos  
A − Planejar e realizar workshop, que poderá utilizar o Metaplan, e desenvolver 
as seguintes subatividades:  

A.1 − Caracterizar Envolvidos 
A.2 − Analisar Requisitos 
A.3 − Definir Tecnologias das Comunicações 
A.4 − Rever e Complementar Políticas e Diretrizes 
 A.5 − Elaborar Cronograma de Produção, Alteração e Distribuição dos                      

Artefatos 
A.6 − Elaborar Cronograma de outros Eventos de Comunicação  
 A.7 − Definir Indicadores para Monitoramento e Controle da 

Comunicação 
A.8 − Solicitar Elaboração dos Templates ao Engenheiro de Processo 
A.9 − Compilar a Lista de Contatos dos Envolvidos no Projeto 
A.10 − Referenciar Planos Citados 
A.11 − Incluir Definições, Acrônimos e Abreviaturas 
 A.12− Definir o Método de Atualização do Plano 

Artefatos de Entrada  
� Esboço do Plano de Gerenciamento 

das Comunicações 
� Documento de Visão 
� Lista de Riscos  
� Caso de Negócio 
� Avaliação da Organização Alvo 
� Avaliação da Organização     

Desenvolvedora 
� Plano de Resolução de Problemas 
� Plano de Métricas 
� Plano de Garantia de Qualidade 

Artefatos de Saída  
� Plano de Gerenciamento das 

Comunicações  
 

Responsável: Gerente de Projeto 
Contexto da Atividade/Detalhamentos do Fluxo de Trabalho: 

 Gerenciamento de Projeto 
 Gerenciar Comunicações do Projeto  

                   Elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações 
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A seguir serão comentados os passos necessários à realização do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações. 

 
A − Planejar e realizar Workshop 

 
 A metodologia para a preparação de workshop com a utilização do Metaplan é 

bem detalhada na Seção 2.1.4.2. As atividades a serem desenvolvidas nesse workshop 

são detalhadas a seguir. 

 
A.1 − Caracterizar Envolvidos  

  
Complementar a análise dos envolvidos iniciada, definindo: 

 
• Identificação do universo das partes interessadas;  

• Avaliação da importância e influência das partes interessadas e; 

• Determinação dos interesses e motivações das partes interessadas (vide 

Seção 2.2.1). 

 
A.2 − Analisar Requisitos 
 

Devem ser considerados nessa análise os fatores já enfatizados (vide também 

fatores de adaptação apresentados na descrição da atividade 1): 

•  “Tipo do projeto: de desenvolvimento, de implementação de sistemas, 
modificação de processos, reorganização administrativa, etc.; 

• Duração estimada: dias, meses, anos; 
• Porte do projeto: subprojetos, fases, número de atividades, recursos envolvidos, 

abrangência (coorporativa/ departamental); 
• Organização do projeto: níveis executivos participantes, departamentos envolvidos, 

estrutura da equipe de projeto, usuários, clientes, fornecedores” (CHAVES et. al., 
2006, p.45).  

 

As informações levantadas na elaboração do esboço do Plano de Gerenciamento 

das Comunicações serão utilizadas e revisadas para a definição dos requisitos das 

comunicações. 

 
A.3 − Definir Tecnologia das Comunicações 

 
No primeiro passo (elaborar esboço do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações) já foram tomadas algumas decisões sobre a tecnologia da informação, 

especialmente para a fase de iniciação. Aqui, essas decisões serão novamente 
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analisadas, considerando as informações adicionais e definir-se-á a tecnologia das 

comunicações utilizadas em todo o processo de desenvolvimento. É importante frisar 

que essas decisões podem ser alteradas no decorrer do processo. 

 O Guia PMBOK (PMI, 2004, p.227) lista como fatores que devem ser 

examinados para escolha da tecnologia das comunicações, dentre outros: a urgência da 

necessidade de informações; a disponibilidade da tecnologia, a formação de pessoal 

esperada no projeto (há necessidade ou não de treinamentos, esses treinamentos são 

extensos?); a duração do projeto (deve ser examinada a possibilidade de a tecnologia 

mudar antes do término do projeto); o ambiente do projeto (a equipe se reúne e opera 

com a presença física dos seus membros ou em um ambiente virtual?).  

Embora a comunicação face a face seja a mais “rica” (vide seções 2.1.4 e 2.2.2.), 

dependendo da situação e do objetivo que se pretende alcançar, podem-se utilizar 

ferramentas e técnicas colaborativas, como as apresentadas no Quadro 4.4. 

 
Quadro 4.4 Tecnologias de Comunicação 

Tecnologia Descrição 

Ferramentas Colaborativas 
de Modelagem 

Ferramentas CASE que permitem aos programadores 
trabalharem simultaneamente sobre um ou vários modelos 
com atualizações em tempo real desses modelos.       

Ferramentas Colaborativas 
de Escrita 

Permitem várias pessoas ao mesmo tempo para escrever 
um documento com atualizações em tempo real do 
referido documento.  

Ferramentas de Discussão Ferramentas como e-mail, notícias, listas de e-mails, 
mensagens instantâneas e salas de chat, que permitem a 
transmissão de mensagens de texto, e potencialmente 
outros acessórios, entre as pessoas.  

Modelos Inclusivos Modelos simples, que utilizam ferramentas e técnicas que 
os interessados possam facilmente aprender e adotar.  

Vídeo Pessoal 
(Videoconferência) 

Uma câmera e um software são instalados em uma 
máquina para permitir vídeo conversa com alguém que 
tenha uma configuração similar. 

Controle de Versão Software ferramentas utilizadas para o check in / out, 
definir e gerir versões de artefatos do projeto.  

Reuniões Virtuais Ferramentas que possibilitam a comunicação entre várias 
pessoas que se encontram em diferentes localizações 
físicas.  

Fonte: Extraído de Ambler (2002) 
 

 
A Internet permite a inclusão de participantes em qualquer lugar do mundo, o 

que é excelente quando se necessita de um especialista ou consultar quem está distante, 

em pontos específicos do projeto. Tem a vantagem de permitir a participação de um 
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grupo grande de pessoas. Por outro lado, é difícil garantir que todos compartilhem de 

uma compreensão comum do processo e que as decisões sejam consensualizadas. 

Também se perdem elementos importantes da comunicação.  

 
A.4 − Rever e Complementar Políticas e Diretrizes  

 
Verificar se há necessidade de alguma alteração ou complementação nas 

definições do esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações. 

 
A.5 − Elaborar Cronograma para Produção, Alteração e Distribuição dos 
Artefatos  

 
Deve ser realizada uma compilação de todos os artefatos produzidos em todas as 

disciplinas, com datas e responsabilidade de produção, alteração e distribuição e a quem 

eles serão endereçados e quais os eventos de comunicação (reuniões e workshops), que 

dependem de sua distribuição para serem realizados.  

 
A.6 −−−− Elaborar Cronograma de outros Eventos de Comunicação  
 

Deve ser realizada uma compilação de todos os eventos de comunicação, 

finalidade, datas, locais, responsabilidades, artefatos de entrada e de saída necessários, 

quando for o caso, ferramentas a serem utilizadas, automatizadas ou não.  

 

A.7 − Definir Indicadores de Monitoramento e Controle da Comunicação 

            
Os indicadores de avaliação devem ser quantitativos (cumprimento de prazos, 

por exemplo) e qualitativos. Deve-se acompanhar o cumprimento das datas, horários, 

presença das pessoas convocadas, roteiro, conteúdo, alcance dos objetivos, artefatos 

(conteúdo e cumprimento das datas) e o feedback das partes envolvidas. 

O feedback das partes envolvidas, relativo aos processos de comunicação, 

deve referir-se, tanto aos eventos face a face, quanto aos outros modos de comunicação 

definidos. Tanto no entendimento do conteúdo dos artefatos, quanto na capacidade de 

interagir através dos artefatos.  

O feedback deve procurar avaliar a compreensão das mensagens: se os 

receptores entendem, por exemplo, o que o projeto vai fornecer; quando o projeto vai 

disponibilizar as capacidades específicas; o progresso do projeto; as restrições e 

suposições; se os participantes estão envolvidos nos acontecimentos; se suas perguntas 
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estão sendo respondidas; se suas opiniões estão sendo ouvidas e compreendidas, etc. 

(CHAVES, et. al. 2006, p.138). 

Deve-se também confirmar se cada participante sente que tem à mão a 

informação que necessita; se cada participante está corretamente informado sobre as 

expectativas, reações, percepções, obstáculos, dificuldades, problemas, fracassos e 

sucessos dos outros participantes, etc. (THAYER, 1975, p. 261).  

Os indicadores de avaliação das comunicações devem considerar os seis 

qualidades ou critérios de comunicação, definidos por Thayer (1979): Eficácia: o grau 

em que a comunicação realiza seu propósito; Economia: dispêndio necessário em uma 

dada situação (tempo, dinheiro, energia, envolvimento ou emoção); Eficiência que é a 

proporção entre eficácia e custo; Compreensibilidade de sua mensagem, Validez e 

Utilidade (vide Apêndice B, item 5). 

 Para cada indicador definido, deve-se identificar a fonte onde serão obtidos e a 

forma de como ele será mensurado. Faz-se necessário inseri-los nos Planos de Métrica e 

de Qualidade.  

   
A.8 −  Solicitar Elaboração dos Templates ao Engenheiro de Processo 

   
Sendo necessário alguma adaptação nos templates ou a confecção de novo 

template, deve-se solicitá-lo ao Engenheiro de Processo. (Vide sugestão de modelos que 

poderão ser transformados em templates nos Apêndices A − (Plano de Gerenciamento 

das comunicações e B −Registro de Lições Aprendidas). Os templates que forem 

adicionados devem ser referenciados na lista de templates elaborada no Caso de 

Desenvolvimento (Ambiente).  

 
A.9 − Compilar a Lista de Contatos dos Envolvidos no Projeto  

 
Essa compilação é importante para o Gerente do Projeto. Como se utiliza o 

mesmo sistema de informações para todas as disciplinas, não há o perigo de duplicidade 

de trabalho.  

 
A.10 − Referenciar Planos Citados 

 

  Referenciar todos os documentos mencionados neste Plano, identificando-o  
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por título, número do relatório (se aplicável), data e organização de publicação. 

Especificar as fontes a partir das quais essas referências podem ser obtidas. 

 
A.11 − Incluir Definições, Acrônimos e Abreviaturas 

 
  Devem ser fornecidos todos os termos acrônimos e abreviações necessárias ao 

entendimento deste Plano 

 
A.12 − Definir o Método de Atualização do Plano 

 
Esse plano deve ser revisado junto com o Plano de Desenvolvimento de 

Software, no qual está incluso, no início de cada iteração, com base na experiência da 

interação anterior e no Plano da próxima iteração. 

Ao final do workshop o Plano de Gerenciamento das Comunicações deverá estar 

concluído e validado pelos participantes. Dessa forma, o próprio template apresentado 

no Apêndice A deverá ser utilizado como relatório desse evento e poderá ser elaborado 

paralelamente a sua realização, à medida que cada subatividade abordada acima vá 

sendo desenvolvida. Ao final, o gerente deverá apresentá-lo com o apoio dos painéis, 

para avaliação pelos participantes.  

A seguir apresentar-se-á a terceira atividade que compõe o subfluxo 

gerenciamento das comunicações do projeto. 

 

4.3.4.3 Coordenar a Implementação do Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 
A terceira e última atividade refere-se ao gerenciamento de rotina necessário à 

implementação do plano em epígrafe. Observe-se que foram inseridas nesse plano as 

atividades relacionadas à distribuição das informações, o relato de desempenho das 

comunicações e o gerenciamento das partes interessadas, no que concerne às 

comunicações do projeto (vide Quadro 4.5). 

A atividade coordenar a implementação do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações faz parte, nesta proposta, do grupo de atividade de gerenciamento de 

rotina do Gerente do Projeto.  

 
Os passos necessários à execução dessa atividade serão comentados a seguir. 
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Quadro 4.5 Coordenar a Implementar o Plano de Gerenciamento das Comunicações 
Atividade 3: Coordenar a Implementação do Plano de Gerenciamento das 
Comunicações 
Finalidade  
Permitir uma ação proativa para garantir que as informações necessárias sejam 
distribuídas às pessoas certas, no tempo certo; as partes interessadas se comprometam 
com os objetivos do projeto e, suas experiências e conhecimentos sejam aproveitados;  
o desempenho do processo de distribuição das informações seja acompanhado e 
relatado, através de indicadores e do feedback das partes interessadas; conflitos e 
problemas sejam resolvidos e encaminhados para a Autoridade Revisora do Projeto - 
PRA, quando não se tiver autonomia para solucioná-lo; as solicitações de mudanças 
relacionadas a esse processo sejam implantadas, quando aprovadas, e requisitadas 
quando for o caso e; as lições aprendidas sejam registradas, inclusive para uso futuro. 
 
Passos  

A − Criar Ambiente Propício ao Comprometimento, à Cooperação e a Alta 
Produtividade. 
 B − Definir Regras e Responsabilidades para utilização de um Canal de 
Comunicação Constantemente Aberto. 
C − Acompanhar Desempenho dos Processos de Comunicações.  
D − Relatar Desempenho dos Processos de Comunicações. 
E − Resolver Exceções e Problemas. 
F − Registrar Lições Aprendidas. 
G − Atualizar Plano de Gerenciamento das Comunicações. 
H − Realizar Reunião para Avaliação Post-Mortem do Projeto, com base nas Lições 
Aprendidas. 

Artefatos de Entrada  

� Plano de Gerenciamento das 
Comunicações 

� Plano de Gerenciamento de 
Configuração 

� Plano de Qualidade 
� Plano de Métricas  
� Métricas do Projeto 
� Plano de Resolução de Problemas 
� Lista de Problemas 
� Solicitação de Mudanças 
� Lista de Riscos 

Artefatos de Saída  

� Ordem de trabalho 
� Avaliação de Status 
� Lista de Problemas 
� Solicitadas de Mudanças 
� Registro de Lições Aprendidas 
� Lista de Riscos 
� Pauta de Reuniões  
� Ata de Reuniões 

 

Responsável: Gerente de Projeto 
Contexto da atividade/Detalhamentos do Fluxo de Trabalho:  

Gerenciamento de Projeto 
       Gerenciar Comunicações do Projeto  
          Coordenar a Implementação do Plano de Gerenciamento das Comunicações  
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A − Criar Ambiente Propício ao Comprometimento, à Cooperação e a Alta 
Produtividade. 
 
 Cabe ao Gerente do Projeto, como coordenador da implementação do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações (vide conceito de coordenação Seção 4.2), garantir 

um ambiente onde prevaleçam atitudes favoráveis e de confiança mútua e a cooperação 

e, que a comunicação seja utilizada, estrategicamente, como um instrumento catalisador 

da ação, da motivação, do comprometimento e do compartilhamento, produzindo 

sinergia positiva. Além disso, deve garantir que as informações necessárias cheguem às 

pessoas certas na hora certa  

O Gerente deverá dispor de uma estrutura de interação necessária à resolução e 

divergências e conflitos e ao alcance de soluções criativas e de processos decisórios e de 

relacionamento que habilitem o indivíduo a desempenhar sua função com perfeição e 

sem riscos (vide Seções 2.1.3, 2.1.4 e 2.2.2).  

Para isso ele terá que contar com habilidades interpessoal e intrapessoal (vide 

Seção 2.1.1) e de negociação; com relações fundamentadas em impecáveis princípios 

éticos; polidez, boa educação, respeito e consideração pelos outros, ausência de 

politicagem e interesses escusos e agendas ocultas, conscientização de todos os 

participantes quanto a sua responsabilidade pela qualidade nos relacionamentos, 

ausência de competição predatória, etc. 

É indispensável obter o suporte e comprometimento da alta-direção e estabelecer 

um relacionamento sólido, através da confiança mútua, entre o cliente e os membros da 

equipe, através de uma comunicação eficaz, realimentando e gerenciando expectativas e 

conflitos. 

Ao implantar o Plano de Gerenciamento das Comunicações, o Gerente precisará 

fazer uso de todas as funções da comunicação, de forma eficiente e eficaz (vide Seções 

2.1.4 e 2.2). Thayer (1979, p. 207) abordou seis funções as quais a comunicação pode 

servir:  

• Informar: função básica (dar e receber informações está subjacente 

em todos os encontros comunicativos); 

• Comandar: transmitir ordens, diretrizes, solicitações; 

• Instruir: estabelecer procedimentos, avaliações; 

• Influenciar: agir sobre outra pessoa, indireta e encobertamente; 

• Persuadir: agir sobre outra pessoa direta e manifestamente; 
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• Integrar: harmonizar, interagir (coordenar), (vide seção 2.1.4). 

 
B −−−− Definir Regras e Responsabilidades para utilização de um Canal de 
Comunicação Constantemente Aberto  
 
 Nesse passo devem ser definidas regras e responsabilidades para utilização do 

meio e a tecnologia de comunicação utilizada, de forma a manter um canal de 

comunicação, constantemente aberto, entre o gerente, cliente, o usuário e os membros 

da equipe. O Gerente do projeto deve ser responsável pela monitoração e controle do 

seu uso. Para isso devem ser definidas regras e responsabilidades.  

 
C − Acompanhar Desempenho dos Processos de Comunicações  

 

O Gerente deve, nessa subatividade, reunir as métricas relacionadas aos 

processos de comunicação, para monitorar o andamento dos trabalhos e os desvios entre 

o planejado e executado. 

No que se refere à qualidade, já existe no RUP a previsão de monitoramento da 

qualidade dos artefatos pelo gerente do projeto. O controle dos artefatos e identificação 

por versões é realizado pelo Gerente de Configuração. 

Quanto aos outros eventos de comunicação, o gerente deve reunir as métricas 

relativas ao feedback dos participantes para avaliar o seu desempenho.  

Deve-se verificar, também, se as diretrizes de qualidade definidas no Plano de 

Qualidade estão sendo praticadas.  

Thayer definiu seis qualidades ou critérios de comunicação: eficácia, economia; 

eficiência; compreensibilidade; veracidade e utilidade. A importância da mensagem é 

um fator determinante da sua utilidade. (THAYER, 1979, p.191), vide Seção 2.1.3. 

Esses critérios devem ser utilizados na construção das métricas. 

 
D − Relatar Desempenho dos Processos de Comunicações 

 
Esse relatório de desempenho servirá como entrada para a subatividade (passo) 

do processo de controle e monitoramento: capturar status do trabalho, já previsto no 

RUP. Deverá fornecer informações sobre esforço registrado com base nos pacotes de 

trabalho, o esforço estimado para concluir cada pacote de trabalho pelo qual eles são 

responsáveis, as tarefas concluídas, os produtos liberados publicados, os problemas 
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requerem atenção da gerência. O Gerente do Projeto pode registrar alguns ou todos 

esses problemas na lista de problemas para verificá-los e rastreá-los posteriormente. 

Os indicadores de avaliação das comunicações devem ser compilados e 

analisados. 

 
E − Resolver Exceções e Problemas  

 
Exceções são problemas que constituem barreiras ao progresso do projeto 

(disponibilidade de indivíduos chaves para responder perguntas, dificuldade de tomar 

decisões). Qualquer problema reportado no relatório de desempenho é capturado na lista 

de problemas do projeto. Alguns problemas podem gerar solicitação de mudanças, que 

se forem acatadas devem se implantadas e registradas. O RUP prevê reuniões semanais 

para resolver problemas. Sugere também a prática da sala e guerra. Os problemas que 

precisarem ser passados à Autoridade para Revisão de Projetos (PRA) são incluídos na 

avaliação de status e encaminhados à PRA para que sejam solucionados por ela. 

Geralmente, isso é feito durante a atividade Revisão do Projeto pelo PRA. 

O Gerente deverá acompanhar a lista de riscos do projeto ao tomar decisões e 

nela registrar qualquer fato que puser em risco o sucesso do projeto. Deverá, sempre que 

necessário, implantar ações corretivas e elaborar planos contingenciais. 

 
 

F − Registrar Lições Aprendidas 

 
Lições aprendidas representam um processo de aprendizagem, através da 

identificação de sucessos e fracassos (de suas causas, problemas e razões das ações 

corretivas, quando for o caso) a qualquer momento do ciclo de vida do projeto. No RUP 

elas são registradas na avaliação de cada iteração. As lições aprendidas devem ser 

registradas, juntamente com as recomendações decorrentes, inclusive para uso futuro. 

As reuniões de lições aprendidas devem ser planejadas segundo as fases do projeto, 

entretanto, dependendo de problemas ou oportunidades identificadas, esse planejamento 

sofrerá alteração, através do cancelamento ou da inclusão das reuniões. Chaves et. al. 

(2006) chama atenção para a importância de uma reunião coletiva de lições aprendidas 

no encerramento do projeto. A necessidade e freqüência dessas reuniões dependerão das 

especificidades do projeto. Projetos inovadores e nos quais a equipe não tenha 
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experiência necessitam dessas reuniões com mais freqüência. No Apêndice B encontra-

se um modelo que poderá ser usado para o registro de lições aprendidas. 

 
G −Atualizar Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 
Mudanças que surgem no decorrer do processo de distribuição das informações 

podem causar alterações no Plano de Desenvolvimento do Projeto e no de 

Gerenciamento das Comunicações. As alterações solicitadas nesses planos são revisadas 

e encaminhadas ao processo de controle de mudanças, que compõe o processo de 

integração do projeto.   

O gerente deverá examinar a descrição resumida da solicitação de mudança, 

refiná-la, no sentido de definir detalhes e encaminhar uma ordem de trabalho, indicando 

quem será responsável pela sua implantação, qual a data de início e término, e, em 

consultoria com os responsáveis pela solicitação de mudança, o esforço necessário e os 

rebatimentos nos custos do projeto. 

 
H −−−− Realizar Reunião para Avaliação Post-Mortem do Projeto com Base nas 

Lições Aprendidas 

 
 A avaliação do projeto através das lições aprendidas é indispensável e segundo 

Kerzner (2006, p.295) a tendência é que elas “se tornem parte da metodologia de gestão 

de projetos, deixando de ser uma função separada”.  

 As lições aprendidas registradas no decorrer do processo (nas interações) 

servirão de subsídio a essa reunião. No apêndice B apresenta-se uma proposta de 

modelo para utilização nessa subatividade, baseada em Kerzner (2006), Chaves, et. al., 

no Guia PMBOK (PMI, 2004) e na análise dos processos voltadas à melhoria contínua 

proposta por Sommerville, (2003, p. 477).  

O RUP propõe em sua estrutura uma reunião de Revisão da Aceitação do 

Projeto, que é uma revisão formal entre a equipe do projeto e um representante do 

cliente. Nessa revisão, o cliente verifica se o produto e a documentação de suporte, 

fornecidos pelo projeto, atendem aos requisitos e objetivos estabelecidos no plano de 

desenvolvimento de software. Essa revisão geralmente ocorre no final da última 

iteração, na fase de finalização do projeto, mas seu propósito volta-se para a aceitação 

do projeto pelo cliente. A proposta aqui é realizar uma reunião final de avaliação, 

registrando-se as lições aprendidas. 
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4.3.5 Artefatos e Formulários Utilizados 

  

Essa proposta de processo de gerenciamento das comunicações no RUP inclui a 

utilização dos artefatos discriminados nos Quadros 4.6 e 4.7 e dos formulários 

apresentados no Quadro 4.8 (vide seção 4.3.4).  

 

Quadro 4.6 Artefatos Existentes na Estrutura do RUP utilizados                    (continua) 
ARTEFATOS FINALIDADE 

Documento de 
Visão  
 

Fornece uma base de alto nível, algumas vezes contratual, para os 
requisitos técnicos mais detalhados do projeto. Pode conter uma 
especificação de requisitos formal; Captura restrições de design e 
requisitos de nível muito elevado para que o leitor possa 
compreender o sistema a ser desenvolvido; Fornece, também, 
informações para o processo de aprovação do projeto e, portanto, 
está intrinsecamente relacionado ao caso de negócio.  

Caso de Negócio Desenvolver um plano econômico para elaborar a visão do projeto 
(artefato de visão). É usado para fazer uma avaliação precisa do 
retorno do investimento (ROI) fornecido pelo projeto. Ele fornece 
informações para os tomadores de decisões econômicas sobre o 
valor do projeto, é usado para decidir de o projeto deve continuar. 

Lista de riscos Captura os riscos que influenciam no sucesso do projeto; 
Identifica os eventos que podem levar a um resultado negativo 
significativo, em ordem decrescente de prioridade. Serve como 
ponto focal para atividades do projeto e é a base para a 
organização das iterações 

Avaliação da 
Organização 
Desenvolvedora 

Serve como base para configurar o processo de desenvolvimento 
de determinado projeto. É usada pelo engenheiro de processo; 
Explicar aos patrocinadores por que é necessário alterar processo, 
ferramentas e pessoas e; Criar motivação e estabelecer um 
entendimento comum entre as pessoas da organização afetadas 
direta ou indiretamente.  

Avaliação da 
Organização-
Alvo 

É usada como base pelo analista de processo de negócios para 
configurar a disciplina de modelagem de negócios para um projeto 
específico. Serve também para: explicar aos envolvidos por que é 
necessário alterar os processos de negócios; criar motivação e 
estabelecer um entendimento comum entre as pessoas da 
organização − alvo.  

Métricas do 
Projeto 

Armazenar as métricas do projeto e atualizá-las no artefato à 
medida que vão sendo disponibilizadas. Contém as métricas 
derivadas que são calculadas a partir dos dados primitivos e deve 
armazenar informações sobre como elas são obtidas. Os relatórios 
sobre o status do projeto, por exemplo, são produzidos usando as 
métricas de projeto. 
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Quadro 4.6 Artefatos Existentes na Estrutura do RUP Utilizados                  (conclusão) 

ARTEFATOS FINALIDADE 

 
Avaliação de 
Status 

 
Deve fornecer um mecanismo para a abordagem, a comunicação e 
a resolução de questões técnicas e de gerenciamento, e riscos do 
projeto. Comunicar, abertamente e continuamente, informações 
objetivas sobre o andamento do projeto, obtidas das atividades em 
progresso e das configurações do produto em desenvolvimento. 

 
Plano de Métricas  
 

Especificar as métricas primitivas que precisam ser coletadas e 
calculadas durante o projeto para permitir o monitoramento do seu 
andamento, com base num conjunto de metas de projeto 
especificadas. Ele é usado para coletar informações sobre o projeto 
como entrada para a avaliação de status periódica.  
 
 

Plano de Garantia 
de Qualidade 

Fornecer um ponto único de referência sobre a qualidade para o 
projeto. É um artefato orientado a processo. Ele enfatiza os 
elementos do RUP que contribuem para a obtenção dos objetivos 
de qualidade. 

Plano de 
Resolução de 
Problemas 

Descrever um processo seqüencial para relatar, analisar e resolver 
problemas que ocorrem no projeto. 

Plano de 
Gerenciamento de 
Configuração 

Definir ou fazer referência aos passos e atividades que descrevem 
como o Gerenciamento de Controle de Configuração e Mudança é 
executado no desenvolvimento do software. 
 

Solicitação de 
Mudanças 
 

Documentar e Controlar todos os tipos de solicitações de 
mudanças no sistema, inclusive defeitos e solicitações de 
melhoria. As solicitações de melhoria determinam futuros recursos 
a serem incluídos no produto. O defeito é uma anomalia ou falha 
em um produto de trabalho liberado. A finalidade de um defeito é 
comunicar os detalhes da questão, permitindo a ação corretiva, a 
solução e o acompanhamento. 
 

Ordem de 
Trabalho 

O gerente de projeto utiliza a ordem de trabalho para pôr o 
planejamento em ação, no final do planejamento da iteração ou 
quando uma mudança for necessária. A ordem de trabalho é um 
acordo negociável entre o gerente e a equipe, para executar 
determinada atividade ou conjunto de atividades, dentro do que foi 
planejado. 

Fonte: Rational Software Corporation (2003)  

  
 Foi sugerida a adoção de dois novos artefatos, com base nas diretrizes 
definidas pela ISO 10006 e o Guia PMBOK, terceira edição (vide Quadro 4.7). 
 
Quadro 4.7 Artefatos Propostos 
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ARTEFATOS FINALIDADE 

Plano de Gerenciamento das 
Comunicações 
 

Reunir em um único documento o planejamento do 
gerenciamento das comunicações, informando às partes 
interessadas o que vai ser informado, como, quando 
para quem e por quem e permitir ao gerente a 
implementação com o acompanhamento e o controle 
do processo de comunicações do projeto (vide modelo 
Apêndice A).   

Registro de lições Aprendidas Registrar erros, suas causas e ações corretivas e 
acertos, que merecem ser repetidos (vide modelo 
Apêndice B).   

 
Foram sugeridos, ainda, dois formulários, para uso na coordenação da 

implementação do Plano de Gerenciamento das Comunicações do projeto, conforme 

Quadro 4.8, apresentado a seguir.  

 
Quadro 4.8 Formulários Propostos 

FORMULÁRIO FINALIDADE 

Pauta de Reunião  Convocar participantes, informar local, data e horário, assuntos a 
serem discutidos e requisitos necessários (informações, leituras, 
etc.) (vide modelo Apêndice C).  No caso de reuniões de revisões 
já existe um artefato registro de revisões. 

Ata de Reunião  Registrar o que foi decidido (vide modelo Apêndice D). 
 
 

4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Esse capítulo apresentou propostas para sistematizar e complementar o processo 

de gerenciamento das comunicações no RUP. Os rebatimentos dessas propostas nesse 

framework são os seguintes: 

 

• Extensão do fluxo de trabalho gerenciamento de projeto, com a 

inclusão de um subfluxo gerenciar comunicações do projeto e três 

atividades: elaborar esboço de um Plano de Gerenciamento das 

Comunicações, elaborar Plano de Gerenciamento das Comunicações 

e coordenar a implementação do Plano de Gerenciamento das 

Comunicações; 

• O uso do Metaplan na realização de workshops, a realização de um 

workshop para a elaboração do Plano de Gerenciamento das 
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Comunicações e de uma reunião de avaliação do desenvolvimento do 

projeto na fase de finalização, com base nas lições aprendidas;  

• A introdução dos indicadores, definidos na elaboração do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações, no Plano de Métricas, para 

avaliação dos processos de gerenciamento das comunicações do 

projeto (vide passo A.7 da atividade 2, Seção 4.3.42 e Apêndice B, 

item 5) e; 

• A inclusão de dois artefatos Plano de Gerenciamento das 

Comunicações e Registro das Lições Aprendidas e de dois modelos 

de formulários: Atas de Reuniões e Pautas de Reuniões (vide 

Apêndices A, B, C e D). 

 

Conforme já foi enfatizado, no que se refere aos subfluxos do framework RUP 

não detalhados neste capítulo, os rebatimentos desta proposta dar-se-ão através do Plano 

de Desenvolvimento do Software, do qual fará parte o Plano de Gerenciamento das 

Comunicações do Projeto; das ordens de trabalho relacionadas à atividade programar e 

atribuir trabalho, da disciplina gerenciamento de projeto; das solicitações de mudanças 

encaminhadas e recebidas pelo Gerente do Projeto e do artefato Solicitações dos 

Principais Envolvidos.  

Assim sendo, não será necessário alterar esses sufluxos, uma vez que os 

instrumentos citados acima já estão aí inseridos e, apenas, darão mais ênfase às questões 

ligadas às comunicações do projeto. 

Os processos do Guia PMBOK e as diretrizes da norma NBR ISO 10006:2006, 

aglutinados no subfluxo proposto, gerenciar as comunicações do projeto, 

correspondentes a essa atividade e às duas outras, são apresentados no Quadro 4.9. 

A validação dessas propostas, através de um estudo de caso, torna-se difícil no 

prazo que se dispõe para a elaboração desta dissertação. Uma das maiores dificuldades é 

que a aplicação experimental dessa abordagem teórica exigiria uma organização que a 

adotasse em um processo de desenvolvimento de software, utilizando o RUP. Além 

disso, há que se contar com uma equipe comprometida com esse objetivo. 

  Frente a essas dificuldades, optou-se por avaliá-la através da sua apresentação a 

profissionais da área e sugerir a sua avaliação empírica em trabalhos futuros. O próximo 

capítulo apresenta esta avaliação. 
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Quadro 4.9 Mapeamento do Subfluxo proposto versus Guia PMBOK versus NBR ISO 
10006:2006 versus Metaplan 
 SUBFLUXO 
 

 
ATIVIDADES 

PMBOK ISO 10006:2006 META-
PLAN 

1−Elaborar 
Esboço de um 
Plano de Ge-
renciamento 
das 
Comunicações. 
 
2−Elaborar 
Plano de 
Gerenciamento 
das 
Comunicações   

Processo de 
Planejamento 
das Comuni-
cações.  
 

Diretrizes para o 
Processo de Plane-
jamento da Comu-
nicação (item 7.6.2 
dessa norma). Vide 
Quadro 2.10 desta 
dissertação. 
 
 

Propõe pla-
nejamento par-
ticipativo com 
realização de 
workshops. 
Vide Seção 
2.2.4.2. 
 
 

Gerenciar 
Comunicações 
do Projeto 
 

 

  3−Coordenar 
a Implemen-
tação do Plano 
de Gerencia-
mento das 
Comunicações 
 
 
 

Processo de 
Distribuição 
das Informa-
ções; Processo 
de Relato de 
Desempenho e 
Processo de 
Gerenciamento 
das Partes 
Interessadas. 
 
 
 
 
 
 

Diretrizes para o 
Processo de Gestão 
da Informação 
(Item 7.6.3 dessa 
norma). Vide 
Quadro 2.11 desta 
dissertação; 
Diretrizes para o 
Processo de 
Controle da 
Informação (item 
7.6.4 dessa norma). 
Vide Quadro 2.12 
desta dissertação e; 
para o Processo 
Estratégico∗ (item 
5.2). Vide Quadros 
2.4 a 2.9 desta 
dissertação. 

Propõe a 
utilização de 
técnicas de 
visualização, 
de moderação 
e de dinâmica 
de grupo na 
realização de 
workshops. 
 
 
 
 
 
 
 

∗Processo diretor que organiza e gerencia os outros processos do projeto. No caso do 
RUP, os processos de Gerenciamento do Projeto. No caso do PMBOK, o processo de 
Gerenciamento da Qualidade do Projeto, segundo Stanleigh (s.d.). Essas diretrizes 
foram aplicadas na atividade proposta, considerando que o Processo de Gerenciamento 
Das Comunicações do Projeto proposto é parte integrante do Processo de 
Gerenciamento do Projeto. 
Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2004) e ISO 10006 (ABNT, 2006).  
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5 5 5 5 AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO    
 

É uma tarefa difícil testar, na prática, através de um estudo de caso, o processo 

de gestão das comunicações que está sendo proposto, dentro do prazo disponível para a 

elaboração desta dissertação. 

Adicione-se a essa dificuldade, a necessidade de se encontrar uma 

empresa/instituição interessada em testar o processo de gerenciamento da comunicação 

proposto com a adoção do RUP. Uma das pré-condições para que essa adoção seja 

realizada com sucesso é, segundo Bergström, Stefan e Räberg, Lotta (2003), o interesse 

da empresa/instituição, do gerente e da equipe em fazê-lo. 

Frente a esses obstáculos, optou-se por apresentar a proposta desta dissertação 

em um workshop a Gerentes de Projetos de Desenvolvimento de Software, com 

experiência com o RUP e com vínculos empregatícios em várias empresas/instituições e 

indagar sobre suas opiniões em relação à proposta apresentada.  

A metodologia da avaliação e o seu resultado são apresentados neste capítulo.   

 

5.1 METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO 

 

Considerando que se tem como objetivo identificar o grau de concordância 

(aprovação) ou discordância (reprovação) de profissionais da área com a proposta desta 

dissertação, optou-se por adotar a escala de adição de Likert, elaborada por Rensis 

Likert, em 1932 (GOODE; HATT, 1977).  Essa escala é a mais utilizada em função de 

sua simplicidade e praticidade (TEIXEIRA, s.d.).   

             O método consiste em construir uma escala de sete posições, que vai da atitude 

mais favorável, em relação a uma determinada proposição, até a mais desfavorável, 

(FORTES, s.d.), de forma que o participante possa externar a sua posição sobre as 

proposições constantes do questionário aplicado (vide Apêndice E).  

A cada proposição é atribuída uma nota: concordo totalmente (+3); concordo 

(+2); concordo parcialmente (+1), Sem opinião (0): discordo parcialmente (-3) discordo 

(-2) e discordo totalmente (-1) Essa escala é também utilizada por Harold Kerzner 

(2006, p. 581), em questionário de avaliação da maturidade em gestão de projetos.  

 São identificados os itens que obtiveram maiores e menores índices de 

concordância, através, respectivamente, de notas altas e notas baixas. Verificou-se, 
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também, a freqüência absoluta e relativa das posições dos respondentes, segundo a nota 

na escala de Likert.  

 Para garantir a confiabilidade dos resultados são analisados os perfis dos 

participantes. Para isso, foram incluídas no questionário perguntas sobre a formação e 

experiência profissional, especialmente com Gerenciamento de Projetos de Software e 

com o RUP e sobre a organização com a qual o respondente tem ou teve vínculo. 

 A metodologia consiste nos seguintes passos: 

 
A. Colecionar os pontos considerados relevantes que representam a 

proposta desta dissertação, a partir da consideração de questões 

previamente definidas.   

  
 Como o tema em estudo se refere ao processo de desenvolvimento de software 

e, mais especificamente, ao gerenciamento das comunicações do projeto, a questão da 

qualidade será enfocada do ponto de vista do atendimento às diretrizes para a gestão da 

qualidade de empreendimentos da norma NBR 10006:2006: relacionadas aos princípios 

da gestão da qualidade e as diretrizes específicas para os processos relacionados à 

comunicação (vide Seção 2.3). Considere-se que um dos fatores determinantes da 

qualidade do produto é a qualidade do seu processo. 

Outros pontos a serem considerados são: a aderência da proposta ao RUP; a 

importância e oportunidade do tema escolhido e o alcance dos objetivos pretendidos. 

Serão incluídas, também, questões relacionadas à potencialização da melhoria da 

produtividade, maior controle e estimativa mais precisa dos custos e prazos, no que 

concerne ao processo objeto deste estudo. 

 
B. Elaborar questionário 

  
 Considerou-se que um questionário seria o instrumento mais eficiente para 

interagir formalmente com os participantes desta avaliação, permitindo, através das 

respostas a mensuração do grau de concordância ou discordância de profissionais da 

área com a proposta desta dissertação. 

 Para a elaboração do questionário foi utilizada a metodologia proposta por 

Aaker et. al. (2004, p.318), que consiste em: 

1. Planejar o que vai ser mensurado; 

2. Formular as perguntas para obter as informações necessárias; 
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3. Definir o texto e a ordem das perguntas e o layout do questionário; 

4. Testar o questionário, em relação a omissões e ambigüidade; 

5. Caso necessário corrigir o problema. 

  O questionário foi iniciado com questões que permitissem traçar o perfil dos 

respondentes. Em seguida foram introduzidos temas gerais, deixando-se os temas 

específicos para o final. Procurou-se adotar uma ordem lógica e um layout que 

propiciasse a colaboração dos respondentes (vide Apêndice E). 

 Na segunda parte do questionário foram apresentadas proposições relativas aos 

seguintes pontos: 

1. Importância e oportunidade do tema; 

2. Conceituação e funções da comunicação;  

3. Escolha do RUP; 

4. Escolha do Guia PMBOK como fio condutor; 

5. Escolha da Norma ISO 10006:2003 para a definição das diretrizes a serem 

aplicadas ao processo de gerenciamento das comunicações; 

6. Aplicabilidade do Metaplan nos workshops adotados na customização do 

RUP; 

7. Adequação do modelo proposto ao RUP. 

  
 Para fazer face às desvantagens de um questionário com perguntas totalmente 

fechadas, tipo múltipla escolha (dentre elas, a possibilidade de perder contribuições 

valiosas), decidiu-se por um questionário híbrido, colocando-se em cada questão a 

possibilidade do participante apresentar argumentos para o seu posicionamento (o 

modelo do questionário utilizado encontra-se no Apêndice E desta dissertação).  

 
C. Preparar Resumo da proposta para acompanhar o questionário 

 
Após a redação das proposições que correspondem aos pontos mais importantes 

da proposta desta dissertação, do ponto de vista de sua avaliação, elaborou-se um 

resumo da dissertação ressaltando-se as questões a serem avaliadas. Esse resumo, que 

continha os esclarecimentos necessários às perguntas e proposições constantes do 

questionário foi entregue a todos os respondentes e comentado no workshop, realizado 

com essa finalidade.  
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D. Preparar apresentação em slides para o Workshop 

 

Com base no resumo mencionado no item anterior, foram preparados os slides 

para apresentação no workshop de avaliação e na defesa desta dissertação. 

 
E. Definir local e data do Workshop 

 
Ficou definido que o workshop de avaliação seria realizado em 27 de março de 

2008, às 17 horas, no anfiteatro do Centro de Informática − CIn/Universidade Federal 

de Pernambuco − UFPE.  

 
F. Elaborar convocação e encaminhar  

 
Após a identificação de profissionais com experiência em gerência de 

desenvolvimento de software e no RUP em diferentes instituições/empresa (Serviço 

Federal de Processamento de Dados − SERPRO, Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife − CESAR, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco − 

TCE/PE, Centro Regional de Ciências Nucleares − CRCN, Agência de Tecnologia da 

Informação do Estado de Pernambuco − ATI/PE, Universidade de Pernambuco − UPE e 

Universidade Federal de Pernambuco − UFPE), dezesseis pessoas foram contatadas 

através de e-mail e telefone e convidadas a participar do workshop de avaliação. Nesses 

contatos, a metodologia de avaliação foi explicada e oito justificaram que estavam com 

trabalhos bastante atrasados e não poderiam participar. 

 
G. Preparar material a ser distribuído (identificar participantes, verificar 

número de participantes e forma de convocação). 

 
Foram xerografadas 8 cópias do resumo e do questionário para distribuição no 

workshop. Esse número baseou-se nos contatos realizados. 

 
H. Realização do workshop 

 
O workshop foi realizado conforme programado. Infelizmente apenas dois 

convidados compareceram.  

Após a apresentação de 53 slides, em 50 minutos, os participantes tiveram 20 

minutos para esclarecimentos e comentários. Em seguida, responderam ao questionário. 



  
 163 

                                             

Os demais que não compareceram ao workshop foram contatados e receberam os slides 

da apresentação, o resumo da dissertação e o questionário aplicado. Apenas cinco 

responderam ao questionário encaminhado, totalizando, assim, sete participantes.  

   
I. Analisar dados das respostas e preparar relatório. 

 
A análise das respostas foi precedida de uma tabulação e o relatório é 

apresentado na próxima seção. 

 

5.2 RELATÓRIO DE ANÁLISE DA AVALIAÇÃO 

 

O workshop para a avaliação desta proposta foi realizado em 27 de março de 

2008, às 17 horas, no Anfiteatro do Centro de Informática − CIN, na Universidade 

Federal de Pernambuco − UFPE. Apenas dois convidados compareceram. 

Essas duas pessoas e outras cinco que não puderam comparecer ao workshop 

responderam ao questionário em anexo (vide Apêndice E) e definiram os valores da 

escala de Likert para as proposições constantes desse questionário (vide Apêndice E 

desta dissertação). O perfil desses profissionais é apresentado no Quadro 5.1.  

Todos os respondentes têm curso superior em Ciência da Computação, dois têm 

mestrado em Ciência da Computação na UFPE, quatro estão concluindo este curso e um 

é doutorando em Ciência da Computação na UFPE. Todos têm bastante experiência em 

desenvolvimento e gerenciamento de sistemas e apenas um não têm experiência prática 

com o RUP, ou com processo de desenvolvimento de software baseado neste 

framework.  

Como pode ser comprovado no Quadro 5.1, há profissionais ligados a várias 

empresas/instituições. O índice de concordância com as propostas do trabalho foi de 

83,8 %. Esse índice foi prejudicado porque um respondente deixou seis perguntas sem 

opinião por não ter qualquer experiência com o RUP.  

 
Os respondentes que não compareceram ao workshop de apresentação desta 

proposta e não tiveram oportunidade de obter informações mais detalhadas sobre a 

norma ISO 10006, sobre a aplicação das diretrizes propostas por essa norma nesta 

dissertação, bem como sobre o Metaplan e o detalhamento do fluxo gerenciar as 

comunicações do projeto, também não se posicionaram sobre algumas proposições 

referentes a esses assuntos. 
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Quadro 5.1 Perfil dos Respondentes  
INSTITUIÇÃO ESCOLARIDADE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Serviço Federal de 
Processamento de 
Dados − SEPRO 

Especialização em 
Tecnologia da 
Informação/UFPE; 
mestrando em Inte-
ligência Artificial/ 
UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (18 anos); 
Gerenciamento de Projetos (10 anos); 
Gerenciamento de Projetos com o RUP 
(2 anos); Desenvolvimento de Sistemas 
(18 anos). 

Tribunal de Contas 
do Estado de 
Pernambuco –TCE 

Especialização em 
Gestão Estratégica de 
T.I.; mestrando em 
Ciência da 
Computação/UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (14 anos); 
Gerenciamento de Projetos (7 anos, 
cinco dos quais com o RUP); Gerente de 
Setor de Desenvolvimento de Software 
(1 ano)  

Centro de Estudos 
e Sistemas Avan-
çados do Recife − 
CESAR 

Mestrado em Ciência 
da Computação/ 
UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (11 anos); 
Gerenciamento de Projetos com o RUP 
(7 anos); Gerente de Setor de 
informática (3 anos); Gerente de Projeto 
(4 anos); Desenvolvedor (6 anos) 

Centro Regional 
de Ciências Nu-
cleares –CRCN  

Especialização em 
Gestão de Negó-
cios/UFPE,  
Mestranda em 
Ciência da 
Computação/ UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (11 anos); 
Gerenciamento de Projetos (7 anos, 
cinco dos quais com o RUP); Gerente de 
setor na área de Informática (1 ano); 
Desenvolvedor (5 anos). 

Centro de Estudos 
e Sistemas Avan-
çados do Recife− 
CESAR 

Mestrado em Ciência 
da 
Computação/UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (8 anos); 
Gerenciamento de Projetos com o RUP 
(4 anos); Gerente de Qualidade (1 ano); 
Engenheiro de Qualidade (2 anos) 

Professor da 
Universidade de 
Pernambuco − 
UPE/ Caruaru 

Mestrado em 
Engenharia de 
Produção/UFPE; 
Doutorando em 
Ciência da 
Computação / UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (8 anos); 
Gerenciamento de Projetos (3 anos); 
Gerenciamento de Projetos com o RUP 
(2 anos); Gerente de Setor na área de 
Informática (3 anos). 

Agência de 
Tecnologia da 
Informação do 
Estado de Per-
nambuco  
−  ATI/PE 

Mestrando em 
Ciência da 
Computação/UFPE 

Desenvolvimento de Sistemas (1 ano); 
Gerenciamento de Projetos (1 ano); 
Analista de Processos (6 meses) 

 

Desta forma, o índice de abstenção de respostas foi 14,3% (15 de 105 respostas). 

Desconsiderando as abstenções, o índice de aprovação passa a 98%. 

O Quadro 5.2 apresenta a freqüência das notas na escala de Likert, para cada 

uma das proposições constante do questionário apresentado no Apêndice E.  
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         Quadro 5.2 Tabulação das Respostas do Questionário de Avaliação                                                                                             (continua) 
FREQUÊNCIA SEGUNDO A 

PONTUAÇÃO NA ESCALA DE 
LIKERT 

 
PROPOSIÇÃO 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
2.1 O tema escolhido é importante e oportuno. 6 1      
2.2 A comunicação deve ser utilizada pelo gerente como um instrumento propulsor da ação, 
buscando o comprometimento e potencializando um ambiente propício ao desenvolvimento 
das pessoas e ao aproveitamento máximo de sua capacidade, conhecimento e experiência. 
Para isso o processo de comunicação deverá ser planejado e avaliado, deverá vincular-se aos 
objetivos do projeto e da organização, ser adaptado ao contexto e dispor das ferramentas 
necessárias, tais como métodos, técnicas e habilidades interpessoais e intrapessoais, para 
atingir suas finalidades.  

6  1     

 2.3 Foi uma escolha acertada utilizar o RUP para a sistematização de um processo de 
gerenciamento das comunicações, permitindo que o planejamento, a execução, a avaliação e o 
controle das comunicações no projeto não percam a visão sistêmica e essas atividades sejam 
otimizadas em tempo, em custos e em resultados.   

3 2 2     

2.4 As práticas do Guia PMBOK podem ser aplicadas a um processo de comunicações para o 
RUP com as devidas adequações. 

7       

2.5 A norma ISO 10006 pode ser aplicada ao RUP, no que concerne ao processo de 
gerenciamento das comunicações do projeto. 

3 2  2    

2.6.A Foi uma escolha acertada utilizar o método Metaplan e as técnicas por ele utilizadas 
(visualização, moderação e dinâmica de grupo) para a realização de workshops.   

2 2 1 2    

2.6.B Com a maior participação dos envolvidos, através da disponibilização de uma técnica 
de moderação (Metaplan) as experiências dos participantes serão melhor aproveitadas e os 
workshops mais produtivos. 

2 3  2    

2.7.A A combinação das diretrizes da ISO 10006, das práticas do Guia PMBOK e do método 
Metaplan, aplicados ao RUP, no gerenciamento das comunicações do projeto, permitirão a 
sua complementação e aperfeiçoamento. 

2 3 1 1    

2.7.1.A O detalhamento do fluxo efetuado está compatível com o modelo adotado pelo RUP 4  1 2    
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Quadro 5.2 Tabulação das Respostas do Questionário de Avaliação                                                                                 (continuação)                             
FREQUÊNCIA SEGUNDO A 

PONTUAÇÃO NA ESCALA DE 
LIKERT 

 
 
PROPOSIÇÃO 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
2.7.2.A  As finalidades definidas são compatíveis com o RUP 3 3 1     
2.7.3.A O subfluxo apresentado atende à finalidade a que se propõe 3 1 1 2    
2.7.3.B Considerando que as propostas apresentadas vêm aperfeiçoar técnicas já utilizadas 
pelo RUP e utiliza as ferramentas e templates já disponíveis, acrescentando apenas dois 
artefatos (Plano de Gerenciamento das Comunicações, Registro de Lições Aprendidas) e dois 
formulários (ata e pauta de Reunião), seguindo o padrão do RUP (vide em anexo), sua 
aplicabilidade fica garantida em projetos de médio e grande portes. Considera-se tamanho 
médio os projetos de 21 a 50 pessoas e grandes a partir de 51 pessoas (classificação utilizada 
na Dissertação de Coelho (2003).  

2 3 2     

2.7.3.C A extensão do fluxo de trabalho gerenciamento de projeto, através da inclusão do 
subfluxo (detalhe de fluxo) gerenciar comunicações do projeto permitirá o planejamento do 
processo de gerenciamento das comunicações e sua sistematização, proporcionando uma 
visão sistêmica permitindo sua adaptação e configuração, consciente e aparente, às 
necessidades do projeto e das organizações, o que potencializará aumentos de produtividade 
face à otimização do processo de comunicação. 

2 3  1  1  

2.7.3.D A elaboração de um plano para o gerenciamento das comunicações no RUP permitirá 
uma visão sistêmica do processo de gerenciamento das comunicações, reunindo em um só 
documento todas as informações relativas ao processo de comunicações, tornando-o mais 
transparente e permitindo ao gerente melhor gerenciamento e otimização do uso de seu tempo 
com as comunicações.  

5  1   1  

2.7.3.E Foram adotados os princípios de gestão de qualidade e as diretrizes voltadas aos 
processos de comunicação definidas pela norma NBR ISO 10006:2006 (vide Diretrizes nas 
Seção Orientações de Trabalho) 

3 1  3    
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O resultado da tabulação e os motivos das concordâncias não terem sido plenas 

(+3), que corresponde a concordo inteiramente, em relação a todas as proposições são 

apresentados e comentados a seguir. 

 
Proposição 2.1: O tema escolhido é importante e oportuno. 

 
Seis pessoas concordaram inteiramente com essa proposição. 

Apenas um respondente afirmou que acreditava que o tema é um item/problema 

interessante a ser tratado, mas tem dúvida se a abordagem é excessivamente formal e com 

risco de se tornar burocrática. Sua posição foi +2, que corresponde a concordo. 

Acredita-se que essa proposta não vai tornar o RUP nem mais, nem menos 

burocrático. Burocracia é sinônimo de “papelório” e nesta proposta não há nada em papel, 

a não ser as tarjetas dos workshops, que na verdade substituem os já usados post-its, 

pequenos e de difícil visualização. A comunicação já ocorre no RUP. Ela só não é 

otimizada, através da adoção do planejamento e de um método para a realização dos 

workshops, o que potencializaria aumento da produtividade.  

Kerzner (2006) alerta para a importância do planejamento no desenvolvimento de 

projetos. No que se refere aos workshops, várias pesquisas realizadas nos Estados Unidos 

informam que as sessões JAD, que são semelhantes aos workshops que utilizam o 

Metaplan, reduziram o tempo de desenvolvimento da aplicação entre 20 e 50 % (CLINE 

s.d.; YATCO, 1999.); aumentaram a qualidade e a produtividade (YATCO, 1999) e 

diminuíram os custos, uma vez que as falhas do sistema são identificadas e corrigidas mais 

cedo (YATCO, 1999). 

A proposta de inclusão de dois modelos de artefatos sugeridos (Plano de 

Gerenciamento das Comunicações que, na verdade, é parte do Plano de Desenvolvimento 

de Software já existente no RUP e o Registro de Lições Aprendidas) segue às 

recomendações da norma 10006 e do Guia PMBOK. Observe-se que as lições aprendidas 

já são registradas em relatórios, a cada interação. 

A idéia é que esse registro se faça em separado, em artefato próprio, e seja 

analisado, não só antes de cada nova interação, mas em uma reunião de finalização do 

projeto. Esse procedimento facilita a utilização do aprendizado em outros projetos. 

   

Proposição 2.2: A comunicação deve ser utilizada pelo gerente como um instrumento 

propulsor da ação, buscando o comprometimento e potencializando um ambiente propício 
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ao desenvolvimento das pessoas e ao aproveitamento máximo de sua capacidade, 

conhecimento e experiência. Para isso o processo de comunicação deverá ser planejado e 

avaliado, deverá vincular-se aos objetivos do projeto e da organização, ser adaptado ao 

contexto e dispor das ferramentas necessárias, tais como métodos, técnicas e habilidades 

interpessoais e intrapessoais, para atingir suas finalidades.  

           

Aqui, também, seis participantes concordaram plenamente com essa proposição. 

Apenas um respondente assinalou a (+1), que corresponde a concordo 

parcialmente, externando a mesma preocupação, relacionada à burocratização do RUP, 

citada na questão anterior, dispensando, portanto comentários. 

 
Proposição 2.3: foi uma escolha acertada utilizar o RUP para a sistematização de um 

processo de gerenciamento das comunicações, permitindo que o planejamento, a execução, 

a avaliação e o controle das comunicações no projeto não percam a visão sistêmica e essas 

atividades sejam otimizadas em tempo, em custos e em resultados.   

Três respondentes concordaram inteiramente com essa proposição. 

Dois concordaram com a posição +2 e dois com a +1. Um deles argumentou que acha o 

RUP demasiadamente detalhado (+2), o segundo respondente que optou por (+2), não fez 

comentários; o terceiro (+1) argumentou que as empresas de pequeno e médio porte têm 

dificuldade de implantar o RUP e um processo baseado em metodologias ágeis seria 

melhor. Como já foi enfatizado neste trabalho, as metodologias ágeis apresentam muitas 

limitações.   

A utilização de um processo, baseado no RUP, com características de XP tem a 

finalidade de tornar o RUP mais ágil e menos formal, mas o contexto em que o projeto de 

software a ser desenvolvido se insere deve suportar as limitações das metodologias ágeis 

definidas por Turk Dan, France Robert e Rumpe Bernhard no artigo “Limitations of Agile 

Software Processes” (2002):  

• Clientes co-localizados com a equipe e sempre disponíveis;  

• Desenvolvedores em estreita proximidade uns aos outros, o que pode 

dificultar ou encarecer demasiadamente, em casos de projetos 

geograficamente distribuídos;  

• Documentação e modelos de software não desempenham papéis centrais 

no desenvolvimento do software;  
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• Processo de desenvolvimento dinamicamente adaptado às mudanças nos 

projetos e características do produto. Mudanças rápidas e constantes 

dificultam o trabalho com grandes equipes;  

• Desenvolvedores com a experiência necessária para definir e adaptar 

seus processos de forma adequada;  

• Dificuldades na subcontratação (uma vez que é recomendável que o 

contrato contenha uma parte variável, cujos limites são definidos na 

parte fixa);  

• Suporte limitado para construir artefatos reutilizáveis (as soluções são 

muito específicas para determinado contexto);  

• Não recomendável o envolvimento de equipes grandes;  

• Dificuldades no desenvolvimento de softwares de segurança crítica, de 

grande porte e de alta complexidade. 

Esses autores afirmam que: 

“com equipes maiores, o número de canais de comunicações que têm que ser 
mantidas podem reduzir a eficácia de práticas de comunicação informal, tais 
como encontros face a face e reuniões de revisão. As grandes equipes exigem 
abordagens menos ágeis para resolver questões como “management-in-the-
large””. (TURK DAN,  FRANCE  ROBERT E  RUMPE BERNHARD, 2002, 
p.3). 
 

Como já foi enfatizado, essa dissertação é voltada para projetos de médio e grande 

portes. Sua finalidade não é tornar o RUP mais ágil, e sim complementá-lo de forma a 

aumentar a produtividade e a qualidade do processo e do produto.  

Um respondente externou enfaticamente sua preocupação com o risco de uma 

abordagem excessivamente formal e com alto risco de se tornar burocrático, pois acha o 

RUP demasiadamente detalhado. Ele defende que o processo de comunicação deve ser 

“natural e intrínseco às atitudes do Gerente”. Argumenta, também, que equipes grandes são 

partidas em pequenos times e neste caso não há complexidade da comunicação. Por esse 

motivo achou a proposta superdimensionada. 

Ele afirmou nas sugestões finais que: “se houver pouca comunicação, isso não vale 

de muita coisa. Muitos estudos mostram que a comunicação informal (ex. a do cafezinho, 

do elevador, do corredor, de chegar a qualquer momento do lado de um membro e 

comunicar algo importante naquele contexto) tem grande potencial, então, por isso, muito 

cuidado para que este processo não elimine outras formas de comunicação que são 

importantes”. 
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Realmente, a comunicação informal é importante nos projetos de desenvolvimento 

de software. Kraul e Streeter (1995) realizaram um estudo estatístico com o objetivo de 

examinar a freqüência de utilização e várias técnicas de comunicação em projetos de 

software e concluíram que as redes de comunicação interpessoais foram a de maior valor 

de coordenação e comunicação (CHAVES et. al., 2006). Os autores citados definiram 

redes interpessoais como as discussões entre membros da equipe e outras pessoas 

relacionadas ou não ao projeto, dentro e fora da organização. 

Entretanto, há contextos que exigem mais atividades de planejamento e maior 

formalidade, o que não exclui as comunicações informais. Além disso, deve-se registrar 

que a comunicação não inclui só a equipe, é necessário envolver os clientes e usuários.   

O quarto participante, com posição +1, que corresponde a concordo parcialmente, 

argumenta que o processo vai ficar restrito a projetos de desenvolvimento com as 

características do RUP. Esse é o objetivo dessa dissertação: buscar um aperfeiçoamento 

para o RUP, no que concerne ao gerenciamento das comunicações do projeto de 

desenvolvimento de software. 

 

Proposição 2.4: As práticas do Guia PMBOK podem ser aplicadas a um processo de 

Comunicações para o RUP com as devidas adequações. 

 Os sete participantes concordaram totalmente com essa afirmativa. 

 
Proposição 2.5: A norma ISO 10006 pode ser aplicada ao RUP, no que concerne ao 

processo de gerenciamento das comunicações do projeto. 

 

Três responderam que concordavam inteiramente, dois posicionaram-se em +2 

(concordo). Um não justificou a opção, o outro afirmou que não conhecia a norma 10006 

em detalhes, mas pelos argumentos apresentados, concordava. 

Dois não responderam por que não estiveram presentes no workshop e não 

conheciam a norma 10006.  

 

Proposição 2.6. A: Foi uma escolha acertada utilizar o método Metaplan e as técnicas por 

ele utilizadas (visualização, moderação e dinâmica de grupo) para a realização de 

workshops.   
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Dois participantes concordaram inteiramente com essa escolha. Dois concordaram 

(+2), mais não inteiramente. Um deles argumentou que tem que se cuidar para que as 

técnicas utilizadas pelo Metaplan não “burocratizem” o workshop. 

Como já foi enfatizado, as técnicas utilizadas pelo Metaplan imprimem maior 

objetividade às discussões, tornando-as mais rápidas e produtivas. 

 Quem conhece bem o método sabe que ele é aceito internacionalmente. A empresa, 

que o criou, possui filiais nos Estados Unidos, na França e na Alemanha (vide 

www.Metaplan.com). Todo o setor público brasileiro utiliza esse método, em decorrência 

dos acordos de cooperação técnica Brasil/Alemanha. 

 Essa afirmativa pode ser comprovada através de pesquisa na internet com o termo 

“metaplan”. Há vários Ministérios pertencentes ao Governo Federal utilizando esse 

método, há vários anos. A empresa Metaplan Consultoria e Planejamento foi, inclusive,  

contratada pelo Governo Brasileiro.  O Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas − SEBRAE, que possui unidades em todos os estados brasileiros, não só tem 

utilizado esse método, como tem realizado parcerias com os governos municipais para 

repassá-lo.  

Podem ser, ainda, identificados, nessa pesquisa, vários órgãos públicos e 

universidades, como a de Campinas-SP, por exemplo, utilizando e repassando o Metaplan. 

Dentre os governos estaduais que utilizam esse método podem ser citados o do: Rio 

Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Aracaju, Pernambuco, Ceará, 

Piauí, Amazonas e Pará.  

Na verdade, o resultado de um workshop depende além da utilização de um método 

adequado e das habilidades e conhecimentos da equipe que dele participa, da existência de 

um excelente moderador, capaz de tirar o melhor das pessoas, em menor tempo, 

imprimindo mais objetividade às discussões.  

 Os demais não justificaram sua opção. Acredita-se que seja falta de conhecimento 

do método. Os respondentes que não deram opinião não participaram do workshop da 

apresentação da proposta desta dissertação. 

 

Proposição 2.6. B: Com a maior participação dos envolvidos, através da disponibilização 

de uma técnica de moderação (Metaplan) as experiências dos participantes serão melhor 

aproveitadas e os workshops mais produtivos. 
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Essa proposição teve praticamente o mesmo resultado da anterior, pelos mesmos 

motivos, já comentados.  

 

Proposição 2.7: A combinação das diretrizes da ISO 10006, das práticas do Guia PMBOK 

e do método Metaplan, aplicados ao RUP, no gerenciamento das comunicações do projeto, 

permitirão a sua complementação e aperfeiçoamento. 

 
Dois respondentes concordaram inteiramente com a proposição. Um não respondeu 

por desconhecer a norma 10006 e não ter participado do workshop, dois externaram a 

preocupação com excesso de formalismo e um lembrou que nem sempre todos os 

elementos serão adicionados ao processo.  

Com relação ao excesso de formalismo, esta proposta seguiu a linha do RUP e 

enfatiza que o formalismo deve ser utilizado quando for o caso (vide Seção 4.3.4.1).  

Podem-se citar como exemplos de projetos que exigem maior formalismo:  

a) o desenvolvimento decorrente de uma contratação por um cliente exige mais 

formalidades e mais documentação voltada aos contratantes; 

 b) projetos de grande porte: de um modo geral; quanto maior o projeto, maior a 

equipe, maior a necessidade de formalismo e visibilidade e maior a necessidade de 

comunicações formais (TURK, et. al., 2002, COCKBURN, 1995); 

c) projetos com maior grau de inovação (menor experiência da equipe com o 

processo de desenvolvimento ou com o produto): quanto maior o grau de inovação, maior 

a necessidade de se despender esforços nas fases de concepção e elaboração e maior 

atenção à elicitação de requisitos, o que significa maior necessidade de comunicação e de 

documentação e; 

d) uma estrutura organizacional de projeto muito hierarquizada: Quanto mais 

hierarquizada a organização do projeto, maior número de canais de comunicações são 

exigidos e mais difícil a fluidez da comunicação e; 

e) Processos de desenvolvimento com maior complexidade técnica e gerencial são 

mais pesados e exigem maior formalismo. 

 

Por último, vale salientar que dependendo da cultura da empresa, as comunicações 

são mais formais ou mais informais.  
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Proposição 2.7.1: O detalhamento do fluxo efetuado está compatível com o modelo 
adotado pelo RUP 

 

 Quatro respondentes concordaram inteiramente com essa proposição. Um, 

concordou parcialmente (+1) argumentando que o “planejamento da comunicação talvez 

seja modificado durante o andamento do processo”. Esta questão está prevista na proposta 

desta dissertação, que aborda o planejamento como um processo iterativo. Até porque o 

RUP tem essa característica. Dois não responderam por que não participaram do workshop.    

 

Proposição 2.7.2: As finalidades definidas são compatíveis com o RUP. 
 

  Três respondentes concordaram inteiramente com essa proposição. Três 

concordaram (+2) sem fazer comentários e um, concordou parcialmente (+1) 

argumentando novamente o risco de excesso de formalização. 

 
Proposição 2.7.3. A: O subfluxo apresentado atende á finalidade a que se propõe. 
 
  Dois respondentes concordaram inteiramente com essa proposição. Um 

concordou (+2) com a observação do receio da formalidade excessiva, um concordou 

parcialmente sem argumentação e dois não responderam por que não participaram do 

workshop.  

 
Proposição 2.7.3.B: Considerando que as propostas apresentadas vêm aperfeiçoar técnicas 

já utilizadas pelo RUP e utiliza as ferramentas e templates já disponíveis, acrescentando 

apenas dois artefatos (Plano de Gerenciamento das Comunicações, Registro de Lições 

Aprendidas) e dois formulários (Ata e Pauta de Reunião), seguindo o padrão do RUP (vide 

em anexo), sua aplicabilidade fica garantida em projetos de médio e grande porte. 

Considera-se tamanho médio os projetos de 21 a 50 pessoas e grandes a partir de 51 

pessoas (classificação utilizada na Dissertação de Ciro Carneiro Coelho: MAPS: Um 

Modelo de Adaptação de Processos de Software. Orientador: Prof. Hermano Perrelli de 

Moura. Dissertação apresentada ao CIN/UFPE, 2003). 

 

Dois respondentes concordaram inteiramente, três concordaram com ressalvas (+2), 

sendo que dois não fizeram comentários e o outro externou a preocupação de tornar o RUP 

mais pesado. Dois concordaram parcialmente (+1): um argumentou que equipes médias e 
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grandes são geralmente partidas em pequenos times e neste caso há uma menor 

complexidade de comunicação e conclui que a proposta está superdimensionada para o 

problema e; o outro destacou que o fato de se ter acrescentado poucos artefatos é positivo, 

mas é o contexto que define a aplicabilidade de um processo e não o seu porte.  

 Não há dúvidas que o contexto é um fator importante na aplicabilidade de um 

processo, mas o porte também o é. Os processos ágeis, por exemplo, só são aplicáveis em 

pequenos times (TURK; FRANCE; RUMPE, 2002). 

No que se refere ao argumento de que o RUP pode ficar mais pesado e ao 

“superdimensionamento” desta proposta, ressalta-se que nem sempre todos os elementos 

serão sempre utilizados. Entretanto, processos de desenvolvimento com maior 

complexidade técnica e gerencial são mais pesados e exigem maior formalismo.  

 O RUP se torna um processo pesado se for aplicado de forma errada. Ele é um 

processo potente e só deve ser usado com todos os seus elementos em contextos que o 

exijam.  

Danilo Sato (2007, p.1) afirma que “não sou o único que acredita (e conhece) que 

muitas empresas implantaram o RUP de forma errada” e cita as seguintes situações, como 

exemplos desses erros:  

 

Processo pesado demais: “Não sei se preciso disso, mas na dúvida é melhor 
não ficar sem” (quando se trata de comida, minha mãe sempre disse que é 
melhor sobrar do que faltar). 
Disfarce para Cascata: Concepção = Levantamento de Requisitos, Elaboração 
= Análise, Construção = Implementação/Testes e Transição = Implantação. 
Cabe aqui dizer que já ouvi gente reclamando que o RUP não lida com a fase de 
manutenção (que seria a próxima fase do Cascata que não aparece nos 
quadradinhos). Minha resposta para essa pergunta vale outro post, mas 
precisamos parar de pensar que desenvolver e dar manutenção são coisas 
totalmente diferentes. O software deve estar em constante manutenção.  
Processo pelo processo: “Que bom! Já tenho templates de documentos prontos 
para tudo! É só alocar alguém para preenchê-los”. Pior, eu já vi gente usando 
“RUP” e escrevendo toda essa documentação DEPOIS só para seguir o 
processo. Alguém escreve Use Case depois que já tem algo implementado?!?!  
Decomposição em especialidades: “Sou apenas arquiteto, não escrevo 
código” ou “Esse documento é responsabilidade do arquiteto! Não ouse 
duvidar da sua validade, mero desenvolvedor”.  
Gerenciamento voltado para alocação de papéis e tarefas: “Essas baleias 
fazem sentido. Não preciso de desenvolvedores no começo e o arquiteto vai 
estar livre para outro projeto na terça-feira da segunda semana do mês que 
vem..”.  
Modelagem voltada para documentação: "Preciso gerar esses Use Cases. 
Preciso gerar os diagramas de classe. Preciso gerar os diagramas de 
seqüências ...".  
 



                                                                                                                                            175    

                                                                                   

Concluindo o artigo, Danilo Sato (2007), concorda com Ivar Jacobson, (2007) no 

sentido de que esse tipo de processo precisa acabar e afirma que “as pessoas não lêem 

livros antes de aplicar os conceitos”. 

 

            Proposição 2.7.3.C: A extensão do Fluxo de trabalho gerenciamento do projeto, 

através da inclusão do subfluxo (detalhe de fluxo) gerenciar comunicações do projeto 

permitirá o planejamento do processo de gerenciamento das comunicações e sua 

sistematização, proporcionando uma visão sistêmica, permitindo sua adaptação e 

configuração, consciente e aparente, às necessidades do projeto e das organizações, o que 

potencializará aumentos de produtividade face à otimização do processo de comunicação. 

 

Houve apenas uma discordância a essa proposição com a argumentação de que a 

comunicação não está intimamente ligada à produtividade. Esse argumento já foi 

comentado acima e se contrapõe ao que afirmam Littlejohn (1982, p.299), Rensis Likert 

(1975, p. 167) e Lee Thayer (1979, p.36). Este último autor afirma que “a comunicação 

que ocorre e os padrões de intercomunicação subseqüentes definem e determinam a 

estrutura e o funcionamento de qualquer organização”. 

Dois respondentes concordaram inteiramente, três concordaram com ressalvas (+2), 

repetindo os mesmos argumentos utilizados na proposição anterior, portanto não há 

necessidade de comentá-los novamente. O último não respondeu por não ter participado do 

workshop. 

 

Proposição 2.7.3.D: A elaboração de um plano para o gerenciamento das 

comunicações no RUP permitirá uma visão sistêmica do processo de gerenciamento das 

comunicações, reunindo em um só documento todas as informações relativas ao processo 

de comunicações, tornando-o mais transparente e permitindo ao gerente melhor 

gerenciamento e otimização do uso de seu tempo com as comunicações. 

 

Cinco respondentes concordaram inteiramente com esta proposição, um concordou 

com a ressalva de que se deve ter cuidado para que e o processo não se torne burocrático 

(já comentado) e um discordou porque entendeu que “ter o planejamento documentado em 

um plano não garante a otimização do tempo do Gerente do Projeto". Realmente não 

garante, porque se pressupõe que um gerente deve ter habilidades e experiência e o plano 
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deve ser implementado e reajustado, sempre que necessário. Entretanto o planejamento é 

um fator determinante desta otimização. Esse argumento já foi comentado no início desta 

Seção.  

 
            Proposição 2.7.3.E: Foram adotados os princípios de gestão de qualidade e as 

diretrizes voltadas aos processos de comunicação definidas pela norma NBR ISO 

10006:2006 (vide Diretrizes na Seção 4.3.3 − Orientações de Trabalho). 

Três pessoas concordaram inteiramente com esta proposição, uma assinalou (+2), 

que corresponde a concordo e três não responderam. Acredita-se que o desconhecimento 

dessa norma e a ausência de alguns respondentes no workshop de avaliação tenham 

prejudicado principalmente esta proposição. Entretanto, na Seção 2.3 essas diretrizes são 

confrontadas com as orientações do Guia PMBOK e aplicadas na proposta apresentada no 

quarto capítulo.   

 

5.3 CONCLUSÕES 

 

 Considerando os comentários expendidos na seção anterior e os resultados da 

tabulação apresentados nos Quadros 5.2 e 5.3: entre 105 respostas, apenas duas (1,9%) 

foram discordantes, com uma argumentação frágil, 88 (83,8%) concordaram com a 

proposição apresentada e 15 não foram respondidas pelos motivos já explanados, 

considera-se que o resultado desta avaliação tenha sido positivo.  

Desconsiderando as questões 15 questões não respondidas (sem opinião), o índice 

de aprovação sobe para 97,8% (Quadro 5.3). 

 Embora a ocorrência de 15 respostas “sem opinião” tenha prejudicado um pouco 

o resultado, as questões mais importantes, como a importância e oportunidade da escolha 

do tema, (proposição 2.1): a abordagem do processo de comunicação que sugere a 

utilização da comunicação, pelo gerente, como um instrumento propulsor da ação, 

buscando o comprometimento e potencializando um ambiente propício ao 

desenvolvimento das pessoas e ao aproveitamento máximo de sua capacidade, 

conhecimento e experiência, (proposição 2.2); a escolha do RUP para sistematizar um 

processo de comunicação (proposição 2.3), a adoção do Guia PMBOK como fio condutor  
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Quadro 5.3 Resultado Geral: Freqüência das Respostas por Proposições, segundo valores 
da Escala de Likert 

             
FREQÜÊNCIA 

 
PROPOSIÇÕES 
(vide Questionário no Apêndice 
E) 

 
 
ESCALA DE LIKERT  

Absoluta 
 Relativa 
(%) 

TODAS AS PROPOSIÇÕES CONCORDO 
TOTALMENTE (+3) 

53 
 

50,5 
 

PROPOSIÇÕES 2.1; 2.3; 
2.5;2.6.A; 2.6.B; 2.7; 2.7.1.A; 
2.7.2.A; 2.7.2.A; 2.7.3.B;  
2.7.3.C E 2.7.3.E 

CONCORDO (+2) 24 
 

22,9 

PROPOSIÇÕES 2.2; 2.3; 2.6.A;  
2.7.A; 2.7.1.A; 2.7.2.A; 2.7.3.A; 
2.7.3.B E     2.7.3.D 

CONCORDO 
PARCIALMENTE  (+1) 

11 10,4 

  SUBTOTAL 
CONCORDÂNCIA 

88 83,8 

PROPOSIÇÕES 2.5; 2.6.A; 
2.6.B; 2.7; 2.7.1; 2.7.3.A; 
2.7.3.C;2.7.3.E 

SEM OPINIÃO 15 14,3 

 SUBTOTAL 
CONCORDÂNCIA                  
DESCONSIDERANDO 
QUINZE (15) RESPOSTAS 
SEM OPINIÃO 

 
 
88 

 
 
97,8 

NÃO HOUVE REGISTRO DISCORDO 
TOTALMENTE (-1) 

0 0 

PROPOSIÇÕES 2.7.3.C E 
2.7.3.D 

DISCORDO (-2) 2 1,9 

NÃO HOUVE REGISTRO DISCORDO 
PARCIALMENTE (-3) 

0 0 

 SUBTOTAL 
DISCORDÂNCIA 

2 1,9 

 TOTAL DE RESPOSTAS 105 100 
Fonte: Quadro 5.2 
Nota: O subtotal de concordância desconsiderando as quinze respostas sem opinião foi 
obtido através da seguinte fórmula: 88/ (105-15) * 100= 97,8 

 

(proposição 2.4), a definição das finalidades do processo de comunicação (proposição 

2.7.2. A) a aplicabilidade do processo proposto (proposição 2.7.3. B), obtiveram o índice 

de 100% de concordância (vide Figura 5.1).  

As únicas discordâncias (grifadas em vermelho, no Quadro 5.2, proposições 2.7.3. 

C e 2.7.3. D) dizem respeito ao aumento de produtividade. O respondente declarou que, na 

sua opinião, a produtividade não está intimamente ligada à comunicação. Opinião que vai 

de encontro às opiniões de três autoridades no assunto: Littlejohn (1982, p.299), Rensis 
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Likert (1975, p. 167) e Lee Thayer (1979, p.36), conforme foi explanado na Seção 2.1.3 

desta dissertação. 

Como justificativa para a segunda discordância (Proposição 2.7.3 D), o mesmo 

respondente afirma que “ter o planejamento das comunicações documentado em um 

artefato não garante a otimização do tempo do GP com as comunicações”.  

Essa afirmativa é verdadeira, mas deve-se considerar que não é um documento que 

vai potencializar a otimização, mas o processo decorrente desse plano. Observe-se que a 

proposta inclui como uma das atividades a coordenação da implementação do plano de 

gerenciamento das comunicações e inclui nas orientações de trabalho sugestões para a 

otimização da comunicação. Tudo isso apenas potencializa essa otimização, porque as 

habilidades do gerente do projeto são determinantes para o alcance desse objetivo. Por 

outro lado, sem planejamento essa otimização seria impossível. 

 Algumas omissões de respostas foram justificadas por desconhecimento da norma 

NBR ISO 10006 e do Metaplan. Houve também omissões porque alguns respondentes não 

puderam participar do workshop e responderam o questionário com base em um resumo da 

dissertação e nos slides da apresentação.   

Entretanto, considerando a formação acadêmica e a experiência profissional dos 

respondentes, o índice de aprovação de 83,8%, incluídas as perguntas não respondidas, e 

de 97,8%, desconsiderando as abstenções (vide Quadro 5.3), indicam que as propostas 

desta dissertação obtiveram excelente índice de aprovação.  

 Os dados acima apresentados podem ser aglutinados, classificando-se as 

proposições em dois grandes grupos: a) proposições referentes à base teórica utilizada 

nesta dissertação: da proposição correspondente ao item 2.1 até a proposição constante do 

item 2.6.B; e b) proposições referentes à adequação do modelo proposto ao RUP: 

proposição correspondente ao item 2.7 até a proposição constante do item 2.7.3.E (vide 

Quadro 5.2). 

 No que concerne à base teórica utilizada nesta dissertação, nenhum respondente 

discordou das proposições apresentadas. O índice de concordância foi de 88% e o de 

abstinência de 12%.  Relativamente à adequação do modelo proposto ao RUP, o índice de 

concordância foi de 80%, com abstinência de 16% e discordância de 4% (vide Quadro 5.4). 

Os motivos dos respondentes não terem se posicionado sobre essas proposições e os 

argumentos dos discordantes quanto a duas proposições foram comentados na Seção 5.2. 
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Quadro 5.4 Resultado Geral: Freqüência das Respostas Aglutinadas por grupo de  
Proposições, segundo valores da Escala de Likert 

FREQÜÊNCIA SEGUNDO A 
PONTUAÇÃO NA ESALA DE 
LIKERT 

GRUPO DE PROPOSIÇÕES 
(vide Questionário no Apêndice 
E) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

TOTAL 
DE RES-
POSTAS 

Proposições referentes à base 
teórica utilizada nesta 
dissertação (em número de 7) 

29 10 4 6 0 0 0 49 

Proposições referentes à 
adequação do modelo proposto 
ao RUP (em número de 8) 

24 14 7 9 0 2 0 56 

 

 Na Figura 5.1, onde se apresentam os índices percentuais de aprovação, por 

proposição, segundo a Escala de Likert, observa-se que dentre as 15 proposições 

constantes do questionário aplicado, seis foram 100% aprovadas pelos participantes, 

variando apenas o tipo de concordância (concordo totalmente, concordo e concordo 

parcialmente); 3 obtiveram índice de 85,7% de aprovação; 5 de 71,4% e apenas uma foi 

aprovada por apenas 57,1% dos participantes. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6.A 2.6.B 2.7.A 2..7.1.A 2..7.2.A 2..7.3.A 2.7.3.B 2.7.3.C 2.7.3.D 2.7.3.E

100 %

71,4%

85,7%

100 %
%

71,4% 71,4%

85,7%

57,1%

PROPOSIÇÕES (VIDE QUESTIONÁRIO APÊNDICE E)

CONCORDO 
TOTALMENTE

CONCORDO CONCORDO PARCIALMENTE
LEGENDA:

50%

28,6%

85,7%

100 %

71,4%

42,9%

100 %

 

 
Figura 5.1 Avaliação: Índice de Concordância segundo a Escala de Likert 
Fonte: Quadro 5.2. 



                                                                                                                                            180    

                                                                                   

 
Deve-se registrar os dois respondentes que participaram do workshop têm bastante 

experiência em gerenciamento com o RUP e concordaram com todas as proposições desta 

avaliação. Eles concluíram o questionário qualificando o trabalho como: 1) “muito 

interessante” e 2) " bastante válida a idéia da macroatividade de comunicação no processo 

de desenvolvimento de software. O tema tem um embasamento acadêmico forte, 

justificando plenamente sua viabilidade”.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS    
 
 

Este capítulo relata as principais contribuições desta dissertação, trabalhos 

relacionados, trabalhos futuros que poderão ser realizados a partir destas propostas e as 

conclusões obtidas no desenvolvimento deste trabalho, incluindo o resultado da avaliação 

realizada em workshop, conforme metodologia apresentada na Seção 5.1. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES 

  
Esta dissertação contribuiu para abordar a questão do gerenciamento das 

comunicações no RUP. Seu objetivo principal é sistematizar o processo de gerenciamento 

das comunicações, através da complementação da disciplina gerenciamento de projeto no 

RUP.  

As contribuições mais importantes, relacionadas a essa sistematização e 

complementação foram: 

• A extensão do subfluxo de trabalho gerenciamento de projeto, com a 

inclusão do detalhamento de subfluxo de trabalho gerenciar 

comunicações do projeto, composto de três atividades: elaborar 

esboço do Plano de Gerenciamento das Comunicações, elaborar Plano 

de Gerenciamento das Comunicações e coordenar a implementação do 

Plano de Gerenciamento das Comunicações; 

• A sugestão do uso do Metaplan na realização de workshops, a 

proposta de realização de um workshop para a elaboração do Plano de 

Gerenciamento das Comunicações e de uma reunião de avaliação do 

desenvolvimento do projeto na fase de finalização, com base nas 

lições aprendidas;  

• A inclusão de dois artefatos (Plano de Gerenciamento das 

Comunicações e Registro das Lições Aprendidas) e dois formulários: 

Atas de reuniões e Pautas de Reuniões (Vide Apêndices A, B, C e D). 
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6.2 TRABALHOS RELACIONADOS 

  

  Para a estruturação desta dissertação utilizou-se o tripé formado pelo Guia 

PMBOK (2004), a norma ISO 1006 (2003) e o Metaplan (BROSE, 1992; CORDILI, 2001) 

e buscou-se uma base teórica para a abordagem do conceito de comunicação na obra de 

Lee Thayer, Communication and Communication System, traduzida pela Editora Atlas 

(THAYER, 1979). Segundo Littlejohn (1982), um dos mais completos tratados 

multidisciplinares e orientados a sistemas desenvolvido por uma só pessoa sobre 

comunicação. 

 O trabalho de Stephen Palmer (2002) “Communication: The Key to Successful 

Software Development. A pratical Guide to Feature Driven Development" defende que um 

bom processo otimiza a comunicação dentro e fora da equipe e deve produzir a informação 

exata do progresso e do status para líderes da equipe e gerentes do projeto, gerência 

superior e cliente e ressalta: 

“Without accurate and meaningful information, managers either 
have no useful feedback loop from the software process  even 
worse, late or inaccurate feedback. Managers cannot take 
appropriate action if they do not know what is actually happening 
on a project. Worse still, they may take inappropriate action that 
increases rather than reduces the pain”.  
 

 Apesar de não ser voltado, especificamente para o gerenciamento das 

comunicações e nem para o RUP, o trabalho de Stanleigh Michael (s.d) “Combinig the ISO 

10006 and the PMBOK to Ensure Successful Projects”, ao enfatizar a complementaridade 

da norma ISO 10006 com o Guia PMBOK para o sucesso de qualquer tipo de projeto e 

demonstrar lacunas tanto no Guia quanto na norma, abre um leque de possibilidade para a 

utilização dessa combinação e sua aplicação em modelos de gerenciamento de projetos.   

Charbornneau (2004), autor de “Software Project Management − a Mapping 

between RUP end the PMBOK”, compara o modelo de gerenciamento desse framework 

com o do Guia PMBOK, mostrando lacunas e pontos comuns entre eles e conclui que não 

há incompatibilidades, não havendo pontos contraditórios entre os dois. Esse autor afirma 

que o processo de gerenciamento das comunicações do RUP encontra-se particionado nas 

disciplinas gerenciamento de projeto e gerenciamento de configuração e mudanças. 

Além desses trabalhos, pode-se mencionar também “How do Adopt RUP in Your 

Project” de Bergström e Räberg (2003), que apresenta um gráfico com as ferramentas de 
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suporte ao RUP e enfatiza a importância da realização de workshops na execução desse 

framework. Esses autores alertam que, para se obter benefícios com o uso do RUP, há que 

se fazer uma customização correta, “How you will benefit depends of what parts of RUP 

you adopted” e que : 

 “project’s adoption of RUP will differ depending on whether it is 
supported by the organization or is doing the adoption by itself. 
However, the same types of activities apply, namely, assessing the 
project, selecting a subset from RUP, and planning activities 
regarding the adoption together with the normal development 
activities. Hopefully the project team can get support from a 
mentor while the project is running. After the project ends, 
experiences regarding the process should be shared. This is 
especially important if the project is part of an organizational 
adoption of RUP. Knowledge about RUP and software 
development should be transferred from project to project”  
(BERGSTRÖM E RÄBERG, 2003, p.140). 

  

 No que se refere ao método alemão Metaplan utilizado, ele é apresentado com 

detalhes nos trabalhos de Brose (1992) e Cordioli (2001), que atestam o seu uso no 

desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. Há mais de 30 anos esse método vem sendo 

utilizado em todo o mundo com excelentes resultados (vide www.metaplan.com e 

www.gtz.de/). A GTZ – Deutche Gesellschaft für Techinsche Zusammenarbeit é uma 

sociedade alemã para a cooperação técnica e introduziu esse método no Brasil, através dos 

convênios de cooperação técnica firmados entre esses dois países 

  

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

O escopo deste trabalho foi apresentar uma extensão do RUP, mais 

especificamente, da disciplina gerenciamento do projeto. Não fez parte desse escopo a 

avaliação empírica do processo estendido. Executar esse processo para avaliar a proposta 

desta dissertação, através de indicadores, pode ser objeto de trabalhos futuros.  A aplicação 

prática dessa extensão poderá permitir aperfeiçoamentos importantes, consolidando seus 

benefícios e identificando suas restrições. 

Outro ponto a ser desenvolvido seria a definição de indicadores para o 

acompanhamento e avaliação do processo de gerenciamento das comunicações, a partir da 

utilização desta proposta, verificando-se as seis qualidades ou critérios de comunicação 

definidos por Lee Thayer: eficácia, economia, eficiência, compreensibilidade de sua 
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mensagem, validez e utilidade (vide o item 5 do Modelo de Registro de Lições Aprendidas, 

Apêndice B). 

Tomando como referência o Guia PMBOK observa-se, no RUP, a ausência de 

alguns processos que são importantes para o sucesso do gerenciamento de um projeto, tais 

como o gerenciamento de contratos, o gerenciamento de custos e o gerenciamento de 

pessoas (SOTTILE, s.d.b). Dentre estes, destaca-se pela sua complementaridade ao 

gerenciamento das comunicações, o gerenciamento de pessoas.  Uma comunicação eficaz 

depende das habilidades inter e intrapessoais que podem ser aperfeiçoadas através de um 

eficiente processo de gerenciamento de pessoas. 

Segundo Raj et. al. (2006, p. 14) “muita ênfase tem sido dada à pesquisa e ao 

desenvolvimento de ferramentas que medeiam as atividades das pessoas em projetos, 

conhecidas como técnicas hard. No entanto, pouca atenção tem sido dedicada às atividades 

que aproximam as pessoas, em um projeto, conhecidas como técnicas soft”. Esses autores 

ressaltam, também, o gerenciamento de pessoas como uma das áreas de conhecimento 

mais difíceis e necessárias ao sucesso de um projeto. 

Por último, em trabalhos futuros, seria de grande valia, o desenvolvimento de um 

sistema que permitisse a utilização do Metaplan pela intranet ou internet, através de tarjetas 

eletrônicas, de modo a permitir a realização de um workshop a longa distância, nos casos 

em que a comunicação face a face seja impossível ou aumente demasiadamente os custos 

do projeto.   

 
6.4 CONCLUSÕES 

 

O processo de integração da economia mundial exige mudanças rápidas para a 

adequação aos padrões da concorrência internacional. A Internacional Organization for 

Standardization tem desempenhado um papel fundamental na gestão da qualidade 

(VALLS, 2004) definindo e divulgando normas internacionais que incluem conceitos, 

interpretações, diretrizes e requisitos, com o objetivo de criar e manter padrões de 

qualidade. 

Como conseqüência do processo de globalização, a questão da qualidade fica 

condicionada ao uso de padrões internacionais, de forma a se garantir níveis de 

competitividade aceitáveis.   
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O Guia PMBOK oferece uma base sólida para padrões e é aceito 

internacionalmente. A norma ISO 10006:2003, Guidelines for Quality Management in 

Projects, da Internacional Organization for Standardization, segundo Kerzner (2006) 

representa um esforço no sentido de definir padrões internacionais.  

Para Stanleigh (s.d.), a norma ISO 10006:2003, traduzida pela ABNT, Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (NRB ISO 10006:2006), está criando a próxima onda do 

gerenciamento de projetos. 

O método Metaplan desenvolvido na Alemanha tem sido usado largamente em todo 

o mundo. Até porque o Governo Alemão exigiu, por mais de 20 anos e até recentemente, o 

seu uso nos projetos que recebiam recursos do Programa de Cooperação da Fundação 

Alemã para o Desenvolvimento Internacional - Deutsch Stiffung für internatinale 

Entwicklung (DSI) e cooperação técnica da Sociedade Alemã para a Cooperação Técnica- 

Deutsch gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - Fundação GTZ.20 

Deve-se esclarecer que essa exigência de utilização do Metaplan foi suprimida dos 

convênios de cooperação, pela Alemanha, apenas porque alguns parceiros entenderam que 

essa determinação feria a supremacia dos países membros.  

Foi com base no tripé formado pela norma ISO 10006 (diretrizes), Guia PMBOK 

(definição dos processos, conceitos, procedimentos) e técnica Metaplan que se delineou a 

proposta aqui apresentada. 

Tanto a norma ISO 10006, quanto o Guia PMBOK recomendam a elaboração de 

um plano de gerenciamento das comunicações documentado. 

Para gerenciar um processo é preciso enxergá-lo, em todas as dimensões. É preciso 

identificar e entender seus elementos, suas interfaces e avaliar o seu desempenho, em 

termos de eficiência e eficácia. Essa é uma condição indispensável à melhoria contínua de 

qualquer processo. É também uma condição para gerir custos, riscos e recursos envolvidos. 

O RUP é muito voltado à área técnica. A comunicação ocorre por conseqüência de 

outras decisões, quando na verdade ela deveria ser analisada e considerada no momento de 

customizar o RUP, porque, em determinadas circunstâncias, os meios e técnicas de 

comunicações oferecidas precisam ser adaptados. 

Especialmente nos casos de desenvolvimento por contrato, há sempre necessidade 

de inclusões ou exclusões de artefatos e eventos face a face ou de outros meios de 

                                                 
20 (vide www.gtz.org.br/prog/prog_pilo/sprn.htm - 19k) 



                                                                                                                                            186    

                                                                                   

comunicação e de especificação das ferramentas automatizadas que serão utilizadas, em 

função dessas escolhas. 

O registro de lições aprendidas, o controle de mudanças solicitadas e implantadas, o 

gerenciamento dos problemas, voltados ao processo de gerenciamento das comunicações 

se fazem também indispensáveis a um processo de melhoria contínua, assim como o 

feedback das partes interessadas. 

Espera-se, com esta dissertação, dar uma contribuição para que, no RUP, seja 

possível um melhor gerenciamento das comunicações do projeto, através de processos de 

planejamento, execução, monitoramento e controle melhor explicitados, mais completos, 

planejados, documentados e avaliados continuamente, permitindo uma melhoria contínua e 

potencializando a sua otimização. Otimização que poderá se dá em função da redução de 

custos e de prazos, através de aumento de produtividade de reuniões, workshops e outros 

eventos de comunicação e, da verificação de quais são as melhores alternativas de meios e 

técnicas de comunicação, segundo as especificidades de cada projeto.   

No que se refere à avaliação deste trabalho, as 105 questões (15 para cada 

participante), apresentaram apenas duas respostas discordantes (1,9%), com uma 

argumentação frágil; 88 (83,8%) concordaram com a proposição apresentada e 15 não 

foram respondidas pelos motivos já explanados. Desconsiderando as 15 questões não 

respondidas (sem opinião), o índice de aprovação sobe para 97,8%%. 
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APÊNDICE A −−−− MODELO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS 

COMUNICAÇÕES 

 
 

<Nome do Projeto> 
Plano de Gerenciamento das Comunicações 

  
Versão <1.0> 

  
Histórico da Revisão 

Data Versão Descrição Autor  
<dd/mmm/aa> <x.x> <detalhes> <nome> 
        
        
        

  
 
ÍNDICE ANALÍTICO 
 
1     INTRODUÇÃO 

1.1  Finalidade 
1.2  Escopo 
1.3  Definições, Acrônimos e Abreviações 
1.4  Referências 
1.5  Suposições e Restrições 

 
2  POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DAS        

COMUNICAÇÕES DO PROJETO 
3 CARACTERIZAR ENVOLVIDOS  
4    ANALISAR REQUISITOS 
5    DEFINIR TECNOLOGIA DAS COMUNICAÇÕES 
6 ELABORAR CRONOGRAMA PARA PRODUÇÃO, ALTERAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DOS ARTEFATOS  
7    ELABORAR CRONOGRAMA DE OUTROS EVENTOS DE COMUN ICAÇÃO 
8    PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
9 DEFINIR INDICADORES DE MONITORAMENTO E CONTROLE D E    

PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 
10 SOLICITAR ELABORAÇÃO DOS TEMPLATES AO ENGENHEIRO  DE    

PROCESSO 
11  COMPILAR A LISTA DE CONTATOS DOS ENVOLVIDOS NO PROJETO   
12 DEFINIR O MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 
  
1                 INTRODUÇÃO 

[A introdução do Plano de Gerenciamento das Comunicações deve fornecer uma visão geral de 
todo o documento. Ela deve incluir a finalidade, o escopo, as definições, os acrônimos, as 
abreviações, as referências, e a visão geral deste Plano.] 

1.1       Finalidade 
[Especifique a finalidade deste Plano de Gerenciamento das Comunicações.] 

Escopo 

[Uma breve descrição do escopo deste Plano de Gerenciamento das Comunicações; a que 
Projeto(s) ele está associado e tudo o mais que seja afetado ou influenciado por este documento.] 

1.3       Definições, Acrônimos e Abreviações 
[Esta subseção deve fornecer as definições de todos os termos, acrônimos e abreviações 
necessárias à adequada interpretação do Plano de Gerenciamento das Comunicações.  Essas 
informações podem ser fornecidas mediante referência ao Glossário do projeto.] 

1.4       Referências 
[Esta subseção deve fornecer uma lista completa de todos os documentos mencionados em qualquer 
outra parte do Plano de Gerenciamento das Comunicações. Cada documento deverá ser 
identificado por título, número do relatório (se aplicável), data e organização de publicação. 
Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas. Essas informações podem 
ser fornecidas mediante referência a um apêndice ou outro documento.] 
Para o Plano de Gerenciamento das Comunicações, a lista de artefatos mencionados deverá 
incluir:  

• Visão do Negócio 
• Plano de Gerenciamento de Requisitos  
• Plano de Métricas  
• Caso de Desenvolvimento  
•  Guia de Interface do Usuário  
•  Guia de Modelagem de Caso de Uso 
• Registros de revisão 
• Avaliação de Status 
• Solicitação de mudança  
• Plano de Documentação  
• Plano de Garantia de Qualidade  
• Lista de Problemas 
• Plano de Resolução de Problemas  
• Plano de Melhoria do Processo 

1.5       Suposições e Restrições 
[Liste as suposições em que este plano se baseia e de quaisquer restrições como, por exemplo, de 
orçamento, equipe, equipamento e programação, que se aplicam ao processo de comunicações.] 

2 POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DAS       
COMUNICAÇÕES DO PROJETO 
[Defina as políticas (são padrões de comportamento. Referem-se a atitudes, tais como “manter 
contato permanente com o cliente”). São parâmetros ou orientações para a tomada de decisão, em 
função das características do projeto, de suas restrições e suposições e as Diretrizes, que são guias 
para a ação, menos genéricos que as políticas. Diretrizes são princípios estabelecidos para 
possibilitar o alcance dos objetivo.]  

3         CARACTERIZAR ENVOLVIDOS  
[Identifique o universo das partes interessadas; a avaliação da importância e influência das partes 
interessadas e; a determinação dos interesses e motivações das partes interessadas.] 
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4         ANALISAR REQUISITOS 
[Relate o tipo do projeto; duração estimada: dias, meses, anos; o porte do projeto: subprojetos, 
fases, número de atividades, recursos envolvidos, abrangência (coorporativa/ departamental, etc.); 
organização do projeto: níveis executivos participantes, departamentos envolvidos, estrutura da 
equipe de projeto, usuários, clientes, fornecedores.] 
[Liste os requisitos da comunicação] 

5         DEFINIR TECNOLOGIA DAS COMUNICAÇÕES  
[Relate a urgência da necessidade de informações; a disponibilidade da tecnologia, a formação de 
pessoal esperada no projeto (há necessidade ou não de treinamentos, esses treinamentos são 
extensos?); a duração do projeto (deve ser examinada a possibilidade de a tecnologia mudar antes 
do término do projeto); o ambiente do projeto (a equipe se reúne e opera com a presença física dos 
seus membros ou em um ambiente virtual?)] 
[Liste a tecnologia que será utilizada em cada evento de comunicação.] 

6    ELABORAR CRONOGRAMA  PARA  PRODUÇÃO,  ALTERAÇÃ O  E 
DISTRIBUIÇÃO DOS ARTEFATOS  
[Deve ser realizada uma compilação de todos os eventos de comunicação, finalidade, datas, locais, 
responsabilidades, artefatos de entrada e de saída necessários, quando for o caso, ferramentas a 
serem utilizadas, automatizadas ou não.] 

7   ELABORAR CRONOGRAMA DE OUTROS EVENTOS DE 
COMUNICAÇÃO 
 [Deve ser realizada uma compilação de todos os artefatos e relatórios a serem gerados em todas 
as unidades organizativas do projeto, com datas e responsabilidade de produção, alteração e 
distribuição e a quem eles serão endereçados, a freqüência da distribuição e os eventos de 
comunicação (reuniões e workshops), que dependem de sua distribuição para serem realizados.]  

8          PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
[Identifique as unidades organizacionais do projeto que serão responsáveis por cada uma dos 
eventos de comunicação e processos de suporte.] 

9    DEFINIR INDICADORES DE MONITORAMENTO E CONTROL E DO    
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO 
PROJETO 
[Defina os indicadores de avaliação que devem ser quantitativos (cumprimento de prazos, por 
exemplo) e qualitativos. Deve-se acompanhar o cumprimento das datas, horários, presença das 
pessoas convocadas, roteiro, conteúdo, alcance dos objetivos, artefatos (conteúdo e cumprimento 
das datas) e o feedback das partes envolvidas]. 
O feedback das partes envolvidas, relativo aos processos de comunicação, deve referir-se, tanto aos 
eventos face a face, quanto aos outros modos de comunicação definidos. Tanto no entendimento do 
conteúdo dos artefatos, quanto na capacidade de interagir através dos artefatos.  
O feedback deve procurar avaliar a compreensão das mensagens: se os receptores entendem, por 
exemplo, o que o projeto vai fornecer; quando o projeto vai disponibilizar as capacidades 
específicas; o progresso do projeto; as restrições e suposições; se os participantes estão envolvidos 
nos acontecimentos; se suas perguntas estão sendo respondidas; se suas opiniões estão sendo 
ouvidas e compreendidas, etc. Os indicadores de avaliação das comunicações devem considerar as 
cinco qualidades ou critérios de comunicação: Eficácia: o grau em que a comunicação realiza seu 
propósito; Economia: dispêndio necessário em uma dada situação (tempo, dinheiro, energia, 
envolvimento ou emoção); Eficiência que é a proporção entre eficácia e custo; Compreensibilidade 
de sua mensagem e Utilidade. Para cada indicador definido, deve-se identificar a fonte onde serão 
obtidos e a forma de como ele será mensurado. Faz-se necessário inseri-los nos Planos de Métrica 
e de Qualidade.  
[Descreva o método a ser adotado para monitorar o progresso em relação à programação 
elaborada e como executar ações corretivas quando necessário.] 
[Descreva o método a ser adotado para monitorar os gastos em relação ao orçamento do eventos  
de  comunicações do projeto e como executar ações corretivas quando necessário.] 
 [Descreva o andamento e os métodos a serem usados para controlar a qualidade dos eventos de 
comunicação e como executar ações corretivas quando necessário.] 
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10  SOLICITAR ELABORAÇÃO DOS TEMPLATES AO ENGENHEIRO DE   
PROCESSO 
 [Sendo necessário alguma adaptação nos templates ou a confecção de novo template, deve-se 
solicitá-lo ao Engenheiro de Processo. (Vide sugestão de templates nos apêndices A (Plano de 
Gerenciamento das comunicações), B (Registro de Lições Aprendidas), C (Pauta de Reuniões) e D 
(Ata de Reuniões)). Os templates que forem adicionados devem se referidos na lista de templates 
elaborada no Caso de Desenvolvimento (Ambiente)].  

11       COMPILAR A LISTA DE CONTATOS DOS ENVOLVIDO S NO PROJETO  
[Descreva como o projeto se relaciona com grupos externos. Para cada grupo externo, identifique 
os nomes de contato internos e externos. Descreva como se dão as interfaces com membros da 
equipe e liste todos os contatos dos envolvidos] 

12       DEFINIR O MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
[Uma tabela das versões propostas do Plano de Gerenciamento das Comunicações do Projeto e os 
critérios para a revisão não programada e a republicação deste plano Esse Plano deve ser revisado 
junto com o Plano de Desenvolvimento de Software, no qual está incluso, no início de cada 
iteração, com base na experiência da interação anterior e no Plano da próxima iteração.] 
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APÊNDICE B −−−− MODELO DE REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

 
 

<Nome do Projeto> 
                                                                           REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

 
  

Versão <1.0> 
  

Histórico da Revisão 
Data Versão Descrição Autor  

<dd/mmm/aa> <x.x> <detalhes> <nome> 
        
        
        

  
 
ÍNDICE ANALÍTICO 
 
1     INTRODUÇÃO 

1.1  Finalidade 
1.2  Escopo 
1.3  Definições, Acrônimos e Abreviações 
1.4  Referências 
1.5  Suposições e Restrições 

 
2  SUMÁRIO DO DESEMPENHO TÉCNICO 

3  SUMÁRIO DOS ASPECTOS GERENCIAIS  

4  SUMÁRIO DOS ASPECTOS DOS PROCESSOS 

5  SUMÁRIO DE DESEMPENHO DOS FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO 

6  SUMÁRIO DE INDICADORES-CHAVES DE DESEMPENHO 

7  SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO DO ALCANCE DOS OBJETIVOS DO  PROJETO 

8  SUMÁRIO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

9 SUMÁRIO EXECUTIVO 
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MODELO DE REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 
 
1                  INTRODUÇÃO 

 [A introdução do Registro de Lições Aprendidas deve fornecer uma visão geral de todo o 
documento. Ela deve incluir a finalidade, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as 
referências, e a visão geral deste documento.] 

1.1       Finalidade 
[Especifique a finalidade deste Registro de Lições Aprendidas.] 

1.2       Escopo 
[Uma breve descrição do escopo deste Registro de Lições Aprendidas; a que Projeto(s) ele está 
associado e tudo o mais que seja afetado ou influenciado por este documento.] 

1.3       Definições, Acrônimos e Abreviações 
[Esta subseção deve fornecer as definições de todos os termos, acrônimos e abreviações 
necessárias à adequada interpretação do Registro de Lições Aprendidas. Essas informações podem 
ser fornecidas mediante referência ao Glossário do projeto.] 

1.4       Referências 
[Esta subseção deve fornecer uma lista completa de todos os documentos mencionados em qualquer 
outra parte do Registro de Lições Aprendidas. Cada documento deverá ser identificado por título, 
número do relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir 
das quais as referências podem ser obtidas. Essas informações podem ser fornecidas mediante 
referência a um apêndice ou outro documento.] 

1.5.      Suposições e Restrições 
[Liste as suposições em que este documento se baseia e de quaisquer restrições como, por exemplo, 
de orçamento, equipe, equipamento e programação, que se aplicam ao processo de comunicações.] 

2         SUMÁRIO DO DESEMPENHO TÉCNICO21 
 [Registre a experiência adquirida, o que foi feito errado e causas do erro, o que podia ter sido feito 
melhor, que foi positivo e deve ser repetido, o que não deve ser repetido; os processos de trabalho 
na área técnica recomendados para melhoria contínua e a proposta de atualização de ferramentas e 
instrumentos, quando houver] 

3         SUMÁRIO DOS ASPECTOS GERENCIAIS22 
[Registre a experiência adquirida, o que foi feito errado e causas do erro, o que podia ter sido feito 
melhor, o que foi positivo e deve ser repetido, o que não deve ser repetido; os processos de 
recomendados para melhoria contínua e a proposta de atualização de ferramentas e instrumentos, 
quando houver] 

4 SUMÁRIO DOS ASPECTOS DOS PROCESSOS 
[Registre a experiência adquirida, o que foi feito errado e causas do erro, o que podia ter sido feito 
melhor, que foi positivo e deve ser repetido, o que não deve ser repetido; os processos 
recomendados para melhoria contínua e a proposta de atualização de ferramentas e instrumentos, 
quando houver] 
[Para analisar os processos recomendados para melhoria contínua verifique os defeitos do produto 
e relacioná-la ao processo, com o objetivo de reduzi-los, examine: a facilidade de compreensão (até 
que ponto o processo está explicitamente definido e com que facilidade se pode compreender a 
definição do processo?); a visibilidade (As atividades de processo culminam em resultados nítidos, 
de modo que o progresso do processo seja externamente nítido?) facilidade de suporte (Até que 
ponto as atividades do processo podem ser apoiadas por ferramentas automatizadas?); 
Aceitabilidade (o processo definido é aceitável e utilizável pelos engenheiros pela produção do 
produto de software?) confiabilidade: o processo está projetado de tal maneira que seus erros 
sejam evitados ou identificados antes que resultem em erros no produto? Robustez (o processo pode 
continuar, mesmo que surjam problemas inesperados?) Facilidade de manutenção (o processo pode 
evoluir para refletir requisitos mutáveis da organização ou melhorias de processo identificadas?) 

                                                 
21 Baseado no Guia PMBOK ( PMI, 2004, p. 230) e no Modelo de Registro de Lições Aprendidas proposto 
por  Chaves et. Al. ( 2006, p. 145). 
22 Itens 3 e 4 foram baseado no Guia PMBOK ( PMI, 2004, p. 230) 
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rapidez (Com que rapidez pode ser concluído o processo de entrega de um sistema, a partir de 
determinada especificação?)] 23  

5          SUMÁRIO DE DESEMPENHO DO FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO24 
[Tempo: verifique se os prazos eram realistas; se o nível de detalhe estava correto; se era fácil 
avaliar o desempenho a partir do cronograma. Se o mapeamento era realizado com facilidade; o 
que provocou atrasos, quais os principais erros de estimativas, quais as técnicas usadas que deram 
bons resultados e quais as que não deram.] 
[Custo: Verifique qual foi a previsão das estimativas; se as estimativas precisaram ser atualizadas, 
se o mapeamento do custo seguiu a metodologia definida; se houve problemas com as informações 
sobre custos, o que provocou atrasos, quais os principais erros de estimativas, quais as técnicas 
usadas que deram bons resultados, quais as que não deram.] 
[Qualidade: verifique se as especificações do cliente foram atendidas e se produto teve o 
desempenho esperado] 
[Escopo: verifique se a declaração de trabalho era compreensível; se os objetivos estavam 
claramente definidos, se havia tecnologia exclusiva envolvida, se a empresa tinha proteção de 
patente se os trade-offs foram obtidos] 
[Comunicação: verifique se os receptores entendem: o que o projeto vai fornecer; quando o projeto 
vai disponibilizar as capacidades específicas; o progresso do projeto; as restrições e suposições; se 
os participantes estão envolvidos nos acontecimentos; se suas perguntas estão sendo respondidas; 
se suas opiniões estão sendo ouvidas e compreendidas, etc. Se cada participante sente que tem à 
mão a informação que necessita e se está corretamente informado sobre as expectativas, reações, 
percepções, obstáculos, dificuldades, problemas, fracassos e sucessos de outros participantes. 
Verifique se a comunicação tem sido eficaz (realiza seu propósito); se o processo de comunicação 
tem sido econômico (dispêndio tem sido o necessário em uma dada situação-tempo, dinheiro, 
energia, envolvimento); se o processo tem sido eficiente (proporção entre eficácia e custo); se as 
mensagens têm sido bem compreendidas e se todas as mensagens têm sido úteis] 

6          SUMÁRIO DE INDICADORES-CHAVES DE DESEMPENHO 
[Apoio Funcional: apoio ao gerenciamento de áreas: Verifique se os funcionários designados 
tinham o conhecimento exigido; qual era a qualidade dos recursos, se os recursos demonstraram 
capacidade inovadora, se a quantidade certa dos recursos foi desvendada, se os recursos foram 
alocados de maneira oportuna e de acordo com o cronograma e se houve sobrecarga de recursos] 
[Apoio da Alta Administração: verifique se a alta administração demonstrou apoio; se a alta 
administração mostrou-se útil, se a alta administração descentralizou as tomadas de decisão, se 
equipe de projetos teve autoridade suficiente para o trabalho exigido e se havia um mapa ou planta 
do projeto]. 
[Metodologia: verifique se a metodologia possibilita respostas rápidas; se o planejamento foi 
realizado corretamente, se a metodologia possibilitava a elaboração de um plano de contingência e 
se as ferramentas de apoio à metodologia eram perfeitas e estavam à disposição]  

7          SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO DO ALCANCE DOS OBJE TIVOS DO  
            PROJETO 

[Satisfação do Cliente: Verifique se o cliente ficou satisfeito com a relação preço-qualidade-valor e 
se os produtos foram entregues no prazo e se existem oportunidades de valor agregado ou um 
trabalho de acompanhamento à disposição.] 

8          SUMÁRIO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 
[Verifique se suas s pressuposições eram válidas, se há oportunidades de vendas adicionais que não 
sejam para esse cliente, se o projeto possibilitará o crescimento da organização e se p projeto 
estava e permaneceu alinhado à missão da organização desenvolvedora] 

9          SUMÁRIO EXECUTIVO25 
[Faça um histórico geral do projeto; a lista dos principais aprendizados e o sumário das 
recomendações] 

 
 

                                                 
23 A análise dos processos recomendados para melhoria contínua foi extraída de Sommerville, (2003, p. 
477).  
24 Os itens 5, a 8 foram extraídos da  metodologia relativa a lições aprendidas de  Kerzner (2006, p. 295) 
25 Baseado no Modelo de Registro de Lições Aprendidas proposto por  Chaves et.al. (2006, p.145) 
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APÊNDICE C −−−− MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO  

 
PAUTA DE REUNIÕES E WORKSHOPS 

Data: Local: Início: Término: 
Projeto: 
 
Objetivos principais a serem alcançados: 
Convocados: 
 
 
 
Item:  Assunto a ser discutido: 

 
 

Duração parcial (por 
assunto) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Convocada por: Data: Telefone/e-mail:  

 
Observações e Recomendações: 
 
Informações necessárias:               Responsável: 
  
  
  
  
  
Leituras necessárias: 
 
 
 
Fonte: adaptado de Chaves et. al. (2006 p.139). 
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APÊNDICE D −−−− MODELO DE ATA DE REUNIÃO 

 

Número do projeto: Nome do projeto: 
Número da ata: Cliente: 
Preparada por:        Data: 
Tipo de reunião:  Duração: 

Participantes 
   
   
   
   
   
   
   
   
Agenda: 
 
 
 
 
 
Tópicos discutidos: 
 
 
 
 
 
 
Itens de ação/Problemas a solucionar 
Item Descrição Responsável Data 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Próxima reunião 
Data:____/_____/______ Horário:  
Local 
Responsável pela preparação e envio da pauta:    
Fonte: adaptado de Chaves et . al. (2006) 
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APÊNDICE E −−−− QUESTIONÁRIO APLICADO PARA AVALIAÇÃO DA 
PROPOSTA DESTA DISSERTAÇÃO   
 

1ª PARTE: PERFIL DO RESPONDENTE 

 
Escolaridade (informe somente o maior grau) 
(  ) Nível Básico  
(  ) Nível Médio  
(  ) Superior Incompleto  
(  ) Superior Completo  
Curso/Instituição:__________________________________________________________ 

Ano de Conclusão: _________  
  
Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado):  
(  ) Especialização  
(  ) Mestrado  
(  ) Doutorado  
(  ) Pós-Doutorado  
Curso/Instituição:__________________________________________________________ 

Ano de Conclusão: _________  
  
Tempo de experiência em Desenvolvimento de Sistemas:_________________ 
Tempo de experiência em Gerenciamento de Projeto: ____________________ 
Tempo  de  experiência  em  Gerenciamento  de  Projeto  com  RUP: ________________ 
Número de projetos gerenciados (inclusive em andamento): _________  
 
Assinale a(s) função(ões) exercida(s):  
(  ) Gerente Geral da Organização, Tempo ____________  
(  ) Gerente de Setor, na área de informática, Tempo________  
(  ) Gerente do Setor de Desenvolvimento de Software, Tempo___________ 
(  ) Gerente de Projeto, Tempo_________ 
(  ) Desenvolvedor, Tempo____________  
(  )Outros. Especificar:__________________________________________(tempo)______ 
 
Existe algum processo formal de desenvolvimento de software utilizado pela Instituição/ 
empresa onde trabalhou/trabalha? 
(métodos, ferramentas, técnicas, ciclo de vida, atividades)     (    )  Sim        (    )  Não  
 
Se sim, especificar 
qual:_____________________________________________________________________ 
  
Existe algum processo formal de gerenciamento das comunicações no projeto de 
desenvolvimento de software utilizado pela Instituição/empresa onde trabalhou/trabalha? 
(métodos, ferramentas, técnicas, ciclo de vida, atividades)     (   )  Sim        (   )  Não  
 
Se sim, especificar 
qual:___________________________________________________________________ 
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Se sim: Você considera esse fato importante para o sucesso do projeto? 
(   )  Sim        (   )  Não  
 
Se não: Você considera esse fato como um dos fatores explicativos para o insucesso de 
projetos? (   )  Sim        (   )  Não  
 
2ª PARTE: AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DESTA DISSERTAÇÃO 

  
2.1 IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADE DA ESCOLHA DO TEMA 
 
RESUMO: As pesquisas do Standish Group (2004), da Seção Rio de Janeiro do Project 
Management Institute – PM (2004), da Universidade Estadual de Pensilvânia, EUA (2000), 
Gartner Group dos Estados Unidos (2003) revelam que as causas dos fracassos dos 
projetos estão muito ligadas às deficiências de comunicação entre todos os envolvidos. Por 
outro lado, o processo de integração da economia mundial exige mudanças rápidas para a 
adequação aos padrões da concorrência internacional. Informações da Fundação Getúlio 
Vargas - FGV indicam que um gerente chega a gastar até 90% do seu tempo se 
comunicando. O gerenciamento das comunicações em projetos, juntamente com o de 
recursos humanos deverão, no século que se inicia, se igualar, em importância, como fator 
de sucesso no desenvolvimento de projetos, ao escopo, tempo, custo e à qualidade. Essa é a 
visão de Adrian Lammi, Presidente do Northeast Ohio Chapter do Project Management 
Institute (PMI). 
 
PROPOSIÇÃO: O tema escolhido é importante e oportuno. 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.2 CONCEITUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
 
RESUMO: A conceituação e o foco do processo de comunicação foram objetos de nova 
abordagem. A visão tradicional da comunicação baseada em uma relação linear emissor, 
mensagem e receptor tornou-se insuficiente à percepção das potencialidades de uma 
comunicação eficaz e ao desenvolvimento das pessoas, com vistas à utilização da 
comunicação como um elemento propulsor da ação: A comunicação planejada 
(intencional). Lee Thayer (1979) identifica seis funções para a comunicação (informar, 
comandar, instruir, influenciar, persuadir e integrar). Fernando Flores entende que toda 
ação é precedida de eventos de comunicação. De outra parte, para fazer frente aos novos 
paradigmas, a comunicação passa a ser vista como um potente instrumento de 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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gerenciamento, capaz de buscar o comprometimento e a motivação das pessoas, quando 
utilizada de forma eficaz. 
PROPOSIÇÃO: A comunicação deve ser utilizada pelo gerente como um instrumento 
propulsor da ação, buscando o comprometimento e potencializando um ambiente 
propício ao desenvolvimento das pessoas e ao aproveitamento máximo de sua 
capacidade, conhecimento e experiência. Para isso o processo de comunicação deverá 
ser planejado e avaliado, deverá vincular-se aos objetivos do projeto e da 
organização, ser adaptado ao contexto e dispor das ferramentas necessárias, tais 
como métodos, técnicas e habilidades interpessoais e intrapessoais, para atingir suas 
finalidades.  

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.3 ESCOLHA DO RUP 

 
RESUMO: O RUP é um Framework largamente utilizado, é bastante completo Entretanto, 
não trata a comunicação como um processo e não o sistematiza. Dispõe de algumas 
orientações de trabalho e passos para a realização de atividades, que se consubstanciam em 
eventos de comunicação. Falta a visão sistêmica desse processo, que permitiria um melhor 
desempenho, moldando-lhe de acordo com as necessidades do projeto e das organizações 
envolvidas, também no que se refere às comunicações do projeto, através de critérios 
conscientes e transparentes.  
 
PROPOSIÇÃO: foi uma escolha acertada utilizar o RUP para a sistematização de um 
processo de gerenciamento das comunicações, permitindo que o planejamento, a 
execução, a avaliação e o controle das comunicações no projeto não percam a visão 
sistêmica e essas atividades sejam otimizadas em tempo, em custos e em resultados.   

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 



   207                                                                                                                                            
    

                                                                                   

2.4 ESCOLHA DO GUIA PMBOK COMO FIO CONDUTOR 
 
RESUMO: O Guia PMBOK é reconhecido internacionalmente pelas suas boas práticas de 
gerenciamento de projetos e inclui a comunicação dentre as suas nove áreas de 
conhecimento. Aborda o gerenciamento das comunicações como uma área de 
conhecimento composta por quatro processos: planejamento das comunicações; 
distribuição das informações; relato de desempenho e gerenciamento das partes 
interessadas, para os quais define as entradas, saídas, ferramentas e técnicas. O RUP define 
alguns eventos de comunicação, gerencia os artefatos e inclui em sua estrutura um 
processo de controle e monitoramento, um Plano de Métricas e um Plano de Resolução de 
Problemas. No que se refere ao planejamento das comunicações, ele contempla apenas 
programações pontuais dos eventos de comunicação, presentes na sua estrutura, e a 
definição dos artefatos a serem utilizados. Não há um artefato específico para o registro de 
lições aprendidas. Não há feedback das partes interessadas sobre as comunicações do 
projeto, nem avaliação desse processo.     
 
PROPOSIÇÃO: As práticas do Guia PMBOK podem ser aplicadas a um Processo de 
Comunicações para o RUP com as devidas adequações. 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.5 ESCOLHA DA NORMA ISO 10006,  GUIDELINES FOR QUALITY 
MANAGEMENT IN PROJECTS, PARA A DEINIÇÃO DE DIRETRIZES A SEREM 
APLICADAS 
 
Resumo: A norma ISO 10006:2003, Guidelines for Quality Management in Projects, 
traduzida pela ABNT (2006), define diretrizes para o processo estratégico (processo 
diretor: processo organizador, integrador do projeto) e para o processo de comunicação. 
Segundo Michael Stanleigh ela está criando a próxima onda em nosso entendimento de 
gerenciamento de projetos e deve ser utilizada em complementação ao Guia PMBOK. Para 
Kerzner (2006) essa norma é um primeiro esforço no sentido de criar padrões 
internacionais para o gerenciamento de projetos.  
 
 
 
 
 
 
 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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PROPOSIÇÃO A: A norma ISO 10006 pode ser aplicada ao RUP, no que concerne 
ao processo de gerenciamento das comunicações do projeto. 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
2-6 A APLICABILIDADE DO Metaplan E DAS TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO, 
MODERAÇÃO E DINÂMICA NOS WORKSHOPS ADOTADOS NA CUSTOMIZA-
ÇÃO DO RUP. 
 
RESUMO: O Metaplan é um método alemão de planejamento, largamente utilizado em 
todo o mundo. Oferece uma estrutura com passos bem definidos para o planejamento e a 
realização de workshops. Faz uso de técnica de visualização móvel, utilizando tarjeta 
coloridas para trabalhos em grupos de até 30 pessoas e da dinâmica de grupo (conjunto de 
técnicas de relacionamento grupal, que tem como objetivo desenvolver logicidade, 
capacidade de integração e comunicação, objetividade, cooperação, sinergia e 
produtividade nos trabalhos em grupo). O objetivo da dinâmica de grupo não é uniformizar 
o comportamento das pessoas, mas valorizar a individualidade e otimizar o desempenho, a 
partir das diferenças de cada participante. Através da dinâmica de grupo, podem-se 
trabalhar as dimensões cognitiva e afetiva, adequando as atitudes e o comportamento ao 
trabalho cooperativo, conquistando o comprometimento e motivando as partes envolvidas. 
A Moderação é um instrumento de mudanças que focaliza, pessoas, processos grupais e 
comunicação. É a condução de trabalhos em grupo de forma estruturada, com o objetivo de 
otimizar o tempo e esforço investido por cada um dos participantes. 
 
PROPOSIÇÃO A: Foi uma escolha acertada utilizar o método Metaplan e as técnicas 
por ele utilizadas (Visualização, Moderação e Dinâmica de grupo) para a realização 
de workshops.   

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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PROPOSIÇÃO B: Com a maior participação dos envolvidos, através da disponibilização 
de uma técnica de moderação (Metaplan), as experiências dos participantes serão melhor 
aproveitadas e os workshops mais produtivos. 
 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

2.7 A ADEQUAÇÃO DO MODELO PROPOSTO AO RUP.  (Os resumos serão 
complementados com uma apresentação no workshop) 
 
RESUMO: A proposta de extensão do fluxo de trabalho gerenciamento de projeto do RUP 
foi elaborada com base no tripé formado pela norma ISO 10006 (Diretrizes), Guia 
PMBOK (definição dos processos, conceitos, procedimentos) e técnica Metaplan. 
 
PROPOSIÇÃO A: A combinação das diretrizes da ISO 10006, das práticas do Guia 
PMBOK e do método Metaplan, aplicados ao RUP, no gerenciamento das 
comunicações do projeto, permitirão a sua complementação e o seu aperfeiçoamento. 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.7.1 DESDOBRAMENTO DO FLUXO GERENCIAR COMUNICAÇÕES  DO 
PROJETO 
 
RESUMO: Na sistematização de um processo de gerenciamento das comunicações no 
RUP foram incluídas três atividades, duas relacionadas ao planejamento (elaborar esboço 
do plano de gerenciamento das comunicações e elaborar plano de gerenciamento das 
comunicações) e uma ao gerenciamento de rotina (coordenar a implementação do plano de 
gerenciamento das comunicações do projeto). Na primeira atividade está previsto apenas 
um esboço do plano, devido ao fato de ainda não se dispor das informações mais 
detalhadas da visão e do caso de negócio. Esse esboço será refinado e complementado na 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 1 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 3 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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segunda versão. Seu objetivo é definir políticas e diretrizes e definir e programar eventos 
de comunicação para a fase de iniciação. 
 
PROPOSIÇÃOA : O detalhamento do  fluxo efetuado está compatível com o padrão e 
formato adotados pelo RUP 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 
2.7.2 FINALIDADE 
 
RESUMO: fornecer uma estrutura para planejar, executar, monitorar e controlar o 
processo de comunicações em projetos de software; fornecer diretrizes para o 
planejamento, a execução, monitoramento e controle do processo de comunicações em 
projetos; deixar claro para todos os envolvidos como funcionarão os processos de 
comunicações, desde a fase de iniciação, de forma a obter maior comprometimento, menos 
discordância nas fases posteriores, menos solicitação de mudanças e maior motivação, 
dentre outros benefícios; mapear os papéis, as atividades, as orientações de trabalhos e 
passos relacionadas aos processos de gerenciamento das comunicações constantes da 
estrutura do RUP; definir novas atividades e sistematizá-las para explicitar o fluxo de 
gerenciamento das comunicações. Essa sistematização permitirá uma visão melhor do 
conjunto das atividades que formam o subfluxo de trabalho gerenciar as comunicações do 
projeto, permitindo a sua avaliação e o seu controle, através de um processo de melhoria 
contínua. 
 
PROPOSIÇÃO A: As finalidades definidas atendem aos objetivos de um processo de 
gerenciamento das Comunicações  

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  
 
 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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2.7.3 SUBFLUXO DE TRABALHO E SEU DETALHAMENTO  
 
RESUMO: O subfluxo gerenciar comunicações do projeto proposto para o RUP é 
mostrado na apresentação, slides 27, 31 e 32 (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 da dissertação), 
juntamente com os quadros demonstrativos do detalhamento das atividades, slides 37, 43, e 
48 (Quadros 4.1, 4.3, 4.5 da dissertação). A partir da explanação, pode-se afirmar que:  
 
PROPOSIÇÃO A: O subfluxo apresentado atende à finalidade a que se propôs  

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Proposição B: Considerando que as propostas apresentadas vêm aperfeiçoar técnicas 
já utilizadas pelo RUP e utiliza as ferramentas e templates já disponíveis, 
acrescentando apenas dois modelos de artefatos (Plano de Gerenciamento das 
Comunicações, Registro de Lições Aprendidas e dois formulários (Ata de reunião e 
Pauta de Reunião), seguindo o padrão do RUP (vide em anexo), sua aplicabilidade 
fica garantida em projetos de médio e grande porte.  
 
Obs: Considera-se tamanho médio os projetos de 21 a 50 pessoas e grandes a partir de 51 
pessoas (classificação utilizada na Dissertação de Ciro Carneiro Coelho: MAPS: Um 
Modelo de Adaptação de Processos de Software. Orientador:Prof. Hermano Perrelli de 
Moura. Dissertação apresentada ao CIN/UFPE, 2003). 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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PROPOSIÇÃO C: A extensão do fluxo de trabalho gerenciamento do Projeto, através 
da inclusão do subfluxo gerenciar as comunicações do projeto permitirá o 
planejamento do processo de gerenciamento das comunicações e sua sistematização, 
permitindo sua adaptação e configuração, consciente e aparente, às necessidades do 
projeto e das organizações. Tudo isso potencializará aumentos de produtividade face 
à otimização do processo de comunicação; 

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 
PROPOSIÇÃO D: A elaboração de um plano para o gerenciamento das 
comunicações no RUP permitirá uma visão sistêmica do processo de gerenciamento 
das comunicações, reunindo em um só documento todas as informações relativas ao 
processo de comunicações, tornando-o mais transparente e permitindo ao gerente 
melhor gerenciamento e otimização do uso de seu tempo com as comunicações.  

 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
PROPOSIÇÃO E: Foram adotados os princípios de gestão de qualidade e as 
diretrizes voltadas aos processos de comunicação definidas pela norma NBR ISO 
10006:2006 (vide diretrizes na Seção  Orientações de Trabalho) 

 
 
ARGUMENTOS:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 1 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 3 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 

 + 3 Concordo totalmente 

+ 1 Concordo parcialmente 

+ 2 Concordo 
 

- 3 Discordo parcialmente 
 
- 2 Discordo  
 
- 1 Discordo totalmente 
 

Sem opinião 
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3ª PARTE: SUGESTÕES E OPINIÕES: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Recife, 27 de março de 2008. 
 
Nome completo:___________________________________________________________ 
 
Assinatura:_______________________________________________________________  

 


