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RESUMO 

A pesquisa tem como proposta verificar se e de que forma os conceitos de mídias sociais podem ser aplicados no 

gerenciamento de projetos em um departamento de desenvolvimento de sistemas. Para alcançar tal propósito, a 

pesquisa apresenta o cenário de projetos do departamento envolvido, características e principais dificuldades no 

gerenciamento por meio de técnicas de observação direta e aplicação de questionário; e por meio da análise, com 

as informações obtidas por meio de pesquisa bibliográfica, busca relacionar as principais  ferramentas de mídias 

sociais examinando sua aplicabilidade para os processos e áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos 

constantes do PMBOK e o consequente suporte para o caso. A pesquisa é composta na apresentação do conceito 

e os principais problemas atuais no gerenciamento de projetos, no  conceito de mídias sociais, suas ferramentas 

fundamentais e de suas formas de uso mais frequentes dentro das empresas. Após a apresentação conceitual, é 

detalhada a estrutura e organização de projetos do departamento de desenvolvimento de sistemas selecionado 

para a constituição do cenário do case e também as dificuldades encontradas. Por fim, há a análise de relação 

entre as ferramentas de mídias com a aplicabilidade no gerenciamento de projetos e uso como meio de 

desenvolvimento de alternativas de solução para suporte das dificuldades, análise essa que mostra a mídia social 

como útil no gerenciamento de projetos com a necessidade, porém, do desenvolvimento  de certas práticas e 

atitudes por empresas que desejem sua utilização. 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Mídias sociais. Análise de uso.    

ABSTRACT 

The research has a proposal to verify how the concepts of social media can be applied for project management in 

a systems development department. To achieve this objective, the research shows a scenario projects of involved 

department, features  and main difficulties of management by means of direct observation features and 

questionnaire application; and by means of analysis, with the information obtained by literature, shows the main 

tools of social media checking its applicability for the process and knowledge area in project management of 
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PMBOK, and the resulting support for the case. The research is composed by the concept presentation and the 

main problems in project management. In social media concept has the fundamental tools and their most 

common ways to use within companies. After the conceptual presentation, the structure and projects 

organization of systems development department is detailed for the formation of scenario of case and also the 

difficulties found. Finally, have the analysis of relation between the tools of social media with applicability in 

project management and use as a means of developing alternative solution to the difficulties  support, this 

analysis shows the social media as useful in project management, however, with  the necessity for development 

of certain practices and attitudes by companies wishing to use. 

Keywords: Management Project. Social Media. Analysis of use.    

 

INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de gestão de projetos é bastante difundida no mundo, especialmente pelo Project 

Management Institute – PMI, e serve para o desenvolvimento de projetos, inclusive projetos 

de Tecnologia da Informação.  No Brasil, em pesquisa realizada em 2010 com 460 grandes 

organizações, mais de 85% das empresas que utilizam de uma metodologia para 

gerenciamento de projetos (PMSURVEY.ORG, 2012) com objetivo de que seus projetos 

atendessem requisitos de escopo, prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente. Mesmo 

assim, em pesquisa divulgada em 2008, 47% de empresas que utilizam metodologia de 

projetos ainda possuem pouco sucesso no cumprimento de prazos em seus projetos 

(PMSURVEY.ORG, 2008).  Segundo Molena (2011), a razão destes insucessos pode se 

justificar por duas grandes razões: uma comunicação ineficiente entre os envolvidos do 

projeto e problemas na mobilização e integração da equipe de projeto. Estas dificuldades 

podem variar dependendo do tamanho do projeto e a própria estrutura hierárquica da empresa. 

Há formas de diminuir ou eliminar essas dificuldades? Uma solução pode ser o uso de 

conceitos de mídias sociais.  Segundo Rabelo (2010), uma mídia social possui características 

que permitem: 

 [...] processos de produção de conteúdo, cuja característica mais importante é 

sua configuração em formato não hierárquico e descentralizado, com finalidades as 

mais variadas. [...] estruturadas sobre sistemas informacionais online cujo design e 

modo de funcionamento permitem a alimentação livre por parte de seus usuários e a 

colaboração espontânea [...] uma atividade comunicacional em larguíssima escala 

sem a interferência editorial ou administrativa de uma direção centralizada. [...] uma 

efetividade nunca antes vista em termos de transmissão de conceitos, iniciativas de 

mobilização, estruturação de redes colaborativas.  

 
Podem-se observar os aspectos mencionados por Rabelo nas mídias sociais tradicionais como 

Facebook, Twitter, entre outros. Inclusive empresas já aproveitam destes conceitos em seu 

ambiente externo, seja para promover seus produtos de uma maneira inovadora ou mesmo no 
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suporte de seus clientes, como mostra pesquisa realizada nos EUA em que 47% dos usuários 

de mídias sociais utilizam o chamado “SAC Social” (ECommerceNews, 2012). Porém os 

benefícios não ficam apenas no ambiente externo da empresa e segundo McDonald (2012), as 

empresas devem adotar conceitos de mídias sociais no ambiente interno o quanto antes, 

dizendo que: “As tecnologias sociais não estão aí somente para garantir seguidores e fãs [...] 

Comunidades se formam por algum propósito e isso faz com que as pessoas troquem 

contribuições, chegam os feedbacks que chamam a atenção e, a partir disso, se tomam 

atitudes”. 

Existem diversas aplicações de conceitos de mídias sociais dentro do ambiente interno de uma 

organização, como revela pesquisa divulgada pela Deloitte (2010), temos entre elas, a gestão 

de conhecimento, a promoção da integração interna e inovação por meio de colaboração. 

As aplicações observadas podem ser úteis na criação de uma nova forma de gestão de projetos 

baseada na colaboração e que pode ser eficaz em relação às dificuldades de gerenciamento de 

projetos que foram apresentadas. 

 A proposta da pesquisa é realizar uma análise, tendo como cenário a organização e 

características de projetos do departamento de desenvolvimento de sistemas de uma grande 

empresa, verificando se os conceitos das ferramentas de mídias sociais poderiam ser úteis nos 

processos de gerenciamento de projetos, suportando as dificuldades que possam ser 

encontradas e possibilitando meios para uma versão de gerenciamento mais condizente com a 

cultura atual baseado na colaboração e comunicação unilateral entre as pessoas. 

O presente artigo realiza, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica dos problemas mais 

recorrentes em gerenciamento de projetos nas empresas que o aplica. Na sequência, a 

pesquisa bibliográfica tem como tema as mídias sociais, verificando suas principais 

ferramentas e suas características, bem como estudar a aplicabilidade atual em grandes 

empresas. A pesquisa se desenvolve na apresentação do departamento de desenvolvimento de 

sistemas de uma empresa e sua organização de projetos elencando uma coletânea das 

principais dificuldades por meio de técnicas de observação direta e dos resultados obtidos por 

meio de questionário aplicado aos gerentes de projeto do departamento.  Por fim, por meio 

das características estudadas das mídias sociais e suas ferramentas, é feita uma análise para 

verificar se as características positivas e oportunidades das principais ferramentas de mídia 

social podem ser úteis no suporte das dificuldades elencadas, identificando áreas de 

conhecimento e processos de gerenciamento de projetos do PMBOK que podem ser 

subsidiados além de que se o uso desse conceito pode criar novas dificuldades. 



3 
 

Com o objetivo de realizar a análise do uso de mídias sociais no gerenciamento de projetos, 

circunscrito à área de tecnologia da informação, a presente pesquisa foi organizada em cinco 

tópicos. O primeiro item apresenta o gerenciamento de projetos fazendo uma avaliação de 

alguns dos problemas encontrados em projetos mesmo com o seu uso. O segundo item 

discorre sobre as mídias sociais, de sua origem, principais divisões e ferramentas. O terceiro 

item apresenta alguns exemplos do uso de mídias sociais em um ambiente corporativo. No 

quarto item, é feita a apresentação do caso do departamento de desenvolvimento de sistemas 

de uma empresa, como ela está organizada, sua estrutura de projetos e principais dificuldades 

do ambiente de projetos. Por último, apresenta-se uma análise do uso de ferramentas de 

mídias sociais como oportunidade para suporte das dificuldades apresentadas, com foco na 

aplicação das melhores práticas existentes de gerenciamento de projetos. 

 

1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Segundo o Project Management Body Of Knowledge (PMBOK, 2010), o gerenciamento de 

projetos é a “aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de atender aos seus requisitos”. Projeto, nesse contexto, é um esforço temporário 

com o objetivo de produzir algo novo e com requisitos planejados de qualidade, custo, prazo, 

escopo e satisfação do cliente. Desta maneira, o gerenciamento de projetos é uma disciplina 

aplicada para satisfação desses requisitos. 

De fato, o gerenciamento de projetos existe de maneira natural desde que o homem começou 

a estabelecer seus primeiros objetivos e formulava planos para alcançá-los. À medida que os 

objetivos se tornavam mais complexos, surgia à necessidade de algo que pudesse ser utilizado 

para que os objetivos fossem atingidos e com a eficácia desejada.  Segundo Moura(2011), a 

guerra fria impulsionou a criação de novas técnicas, como o  Program Evaluation and Review 

Technique (PERT) e o Critical Path Method (CPM), que facilitavam o gerenciamento de 

projetos.  Por volta de 1960, o gerenciamento de projetos foi formalizado como ciência 

(SILVA, 2012) e em 1969, o Project Management Institute (PMI), entidade de profissionais 

associados de gerenciamento de projetos, consolidava em um único documento os conceitos e 

técnicas de gestão de projetos surgidos até então no século XX. Em 1987 era publicado o 

PMBOK, um livro que reunia todas essas informações de uma maneira estruturada 

(SEVERINO, 2009) e que passava a ser a referência mais genérica e clássica de gestão de 

projetos. Desde então o uso do gerenciamento de projetos cresce no mundo em projetos de 

vários segmentos, inclusive em projetos de tecnologia da informação.  
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Sobre a crescente utilização da gestão de projetos por profissionais e empresas, destaca-se o 

aumento de associados do PMI, que, presente em mais de 185 países, está com mais de 500 

mil associados (PMISP, 2013), tendo um crescimento superior a quase sessenta vezes maior 

em comparação ao número de associados do inicio dos anos 1990. Em relação ao uso no 

ambiente empresarial, segundo pesquisa divulgada em 2009, feita com 300 grandes empresas 

no Brasil, temos o gráfico a seguir: 

 

Figura 1 - Nível de Utilização de Metodologias de Gerenciamento de Projetos  

Fonte: (PMISURVEY.ORG, 2009) 

 

É verificado que, entre as empresas participantes da pesquisa, temos a utilização de 

metodologias de gerenciamento de projetos em 90% dessas, sendo ou não de forma unificada. 

Entre as principais razões do uso de gerenciamento de projetos elencadas por essas empresas, 

destacam-se: a disponibilidade de informação para a tomada de decisão, a melhoria de 

qualidade nos resultados dos projetos, o aumento de integração entre as áreas e a otimização 

do uso de recursos humanos (PMISURVEY.ORG, 2009). 
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Porém, mesmo com a crescente aplicação do gerenciamento de projetos, observa-se ainda um 

prejuízo financeiro considerável em projetos, em que os objetivos esperados pelo 

gerenciamento não foram alcançados. Segundo levantamento feito em 2008, 24% das 

empresas que se utilizavam de gerenciamento de projetos ainda obtinham insucessos em 

projetos (PMISURVEY.ORG, 2008). Trata-se de uma quantidade considerável de insucessos 

atrelados a um prejuízo financeiro enorme. Esses dados podem indicar a necessidade de 

algum tipo de mudança das melhores práticas de gerenciamento de projetos em alguns 

campos tratados nessa disciplina, pois, segundo Molena (2011), mesmo as empresas 

investindo maior parte de horas de seus recursos e controle em algumas áreas como 

cronograma, escopo e custo, esses continuam como responsáveis pela maior parte dos 

problemas.  

Qual seria a fonte desses problemas recorrentes? Segundo benchmarking publicado pelo PMI 

(PMISURVEY.ORG, 2009), a comunicação, ausência ou má qualidade desta, é escolhida 

como principal problema no gerenciamento de projetos. A comunicação é destacada pelo 

PMBOK (2010) por ser: “(...) uma ponte entre as diversas partes interessadas envolvidas no 

projeto, conectando vários ambientes culturais e organizacionais, diferentes níveis de 

conhecimento, e diversas perspectivas e interesses na execução ou nos resultados do projeto”.  

Contribuindo para a conclusão da importância da comunicação em projetos, revela-se que o 

gerente de projetos passa 90% de seu tempo comunicando (PMBOK, 2010). Pinto e Slevin 

(1988) definem por meio de sua pesquisa que a comunicação, juntamente com a definição 

clara da missão do projeto, o apoio da alta gerência, o cronograma do projeto, o envolvimento 

dos clientes, os recursos humanos, as tarefas técnicas, o aceite do cliente, feedback e a solução 

de problemas, formam o que se denomina como fatores críticos do projeto. 

Desta forma, é necessário algo que possa desenvolver a comunicação entre os envolvidos de 

um projeto, aperfeiçoando não apenas a comunicação formal e informal existente, mas 

também contribuindo para a formação de equipes mais coesas e unidas em torno do objetivo 

principal da realização do projeto. 

E em relação à comunicação não se pode ignorar algo que faz parte de nosso cotidiano nas 

atividades pessoais e, em alguns casos, nas atividades profissionais: as mídias sociais. 
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2. MÍDIAS SOCIAIS 

 

 Recentemente, houve o surgimento do conceito denominado mídia social, que pode ser 

considerado como a evolução da rede social. Redes sociais existem desde a formação dos 

primeiros grupos primitivos e basicamente pode ser entendida como um conjunto de pessoas e 

comunicação entre essas. A mídia social agrega a essa comunicação um ambiente 

tecnológico, baseado na Web 2.0, proporcionando assim maior fluidez. 

As mídias sociais são baseadas em conceitos comuns que norteiam os vários exemplos 

existentes na grande WEB. Dentre eles, destacam-se: 

 Democratização da comunicação: Borges (2011) avalia que a comunicação nas mídias 

não segue mais o modelo antigo em que se tinham alguns poucos produtores de 

informação para muitos leitores. Nas mídias sociais, todos podem produzir e 

compartilhar. 

 Colaboração: as mídias sociais permitem que as pessoas colaborem de uma maneira 

mais ágil pela velocidade e disponibilidade das informações e quantidades de usuários 

reunidos em um único local e também por, segundo Malini (2008), pela característica 

de comunicação horizontal, sem hierarquias. 

 Auto-Regulação: Comunidades virtuais tendem a se auto-regular dentro do espaço. 

Segundo Rodas (2009) as regras de comportamento neste tipo de ambiente são ditadas 

e dependem da própria comunidade de usuários. 

Em relação aos vários exemplos de mídias, Cipriani (2011), agrupa-os em algumas categorias. 

Cada categoria apresentada pode ser considerada como sendo uma forma diferente de uso da 

mídia social, ou, como ferramentas desta. Entre as citadas pelo autor, destacam-se: 

 Redes Sociais: Alguns confundem o conceito de redes sociais como a própria mídia 

social. Porém Cipriani define rede social como uma das categorias existentes de uma 

mídia social. Temos dentre as redes sociais, exemplos como o Orkut e o Facebook, 

que permitem a formação de redes de pessoas conectadas e pequenas comunidades 

virtuais. Sua principal funcionalidade é a possibilidade de se conectar com várias 

pessoas que estão disponíveis na rede compartilhando seus dados pessoais, gostos e 

atividades. 

 Blogs: trata-se de um website que agrupa texto, divididos em categorias de um ou mais 

autores, em uma ordem cronológica. É um elemento de mídia social por possibilitar a 

interação entre os autores e leitores. 
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 Microblogs: tendo como exemplo o Twitter, tal plataforma possibilita a publicação de 

textos curtos na qual os leitores podem responder ou republicar o texto enviado. 

 Wikis: Um exemplo é a Wikipédia. O conceito fundamental de uma Wiki é baseado na 

construção colaborativa e democrática de conteúdo. 

 Fóruns de Discussão: permite que as pessoas criem tópicos de discussões ou dúvida 

para colaboração de outros usuários nas respostas ou na fomentação da discussão 

iniciada. 

 Compartilhamento de links: possibilita compartilhar os "favoritos" entre os usuários. 

Entre os existentes, cita-se a plataforma Digg. 

 Compartilhamento de foto ou vídeo: possibilita o compartilhamento de fotos ou vídeos 

onde as pessoas podem comentar, classificar e enviar a seus amigos. Além desse 

compartilhamento de foto e vídeo citado por Cipriani, há também o compartilhamento 

também de outros demais arquivos como apresentações, publicações e outros 

documentos. 

 Plataforma de captura de ideias: possuem o propósito de capturar ideias de usuários e 

coloca-las em aperfeiçoamento pela própria comunidade. 

 Mashups: baseado na combinação de conteúdos existentes para a geração de novos 

conteúdos. 

Pode-se acrescentar também, nessa relação, as Comunidades, que são similares aos 

denominados “Fóruns de discussão”. As comunidades virtuais são redes eletrônicas de 

comunicação interativa e organizadas em relação a um tema principal (BEHAR, FLORES, 

MUSSOI, 2007).  

Bilhões de pessoas estão conectadas em algum tipo de mídia, seja o Facebook, Twitter, 

Youtube, Instangram, Linkedin, falando-se apenas das mais conhecidas. Basicamente, em 

todas essas, a participação está atrelada a eventos e assuntos pessoais. E quando o assunto é 

corporativo? Em que propósitos e meios as mídias sociais são utilizadas? Exemplos de uso 

corporativo de mídias sociais são apresentados a seguir. 

 

3. MÍDIAS SOCIAIS NO USO CORPORATIVO 

 

Dentre as formas de utilização de mídias sociais no ambiente corporativo, mais exploradas 

destacam-se (DELOITTE, 2010): 
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 Uso como ferramenta de comunicação empresarial: Segundo Freire (2009), a mídia 

social é uma oportunidade para que as organizações empresariais inovem na 

comunicação e de promoverem suas marcas a baixo custo e com grande poder de 

interação social; 

 Gestão de conhecimento: pela possibilidade de rastreamento de habilidades e 

conhecimentos dos profissionais que não estão visíveis em suas competências 

declaradas em currículo e também pela produção de conteúdo promovida e disponível 

na mídia interna; 

 Integração interna: pela democracia e acesso a informação, característica já citada das 

mídias, permitem-se possibilidades de comunicação e interação entre os funcionários 

de diferentes funções e cargos dentro da empresa; 

 Desenvolvimento de produtos ou inovação por meio de colaboração: comunidades em 

torno de um único assunto e culturas diversas proporcionam um ambiente dinâmico de 

ideias, construção e evolução de conceitos de maneira colaborativa. 

Todas as formas de utilização destacadas acima podem contribuir para amenizar problemas 

em uma das atividades de uma empresa: a condução de projetos.  Alguns dos problemas já 

destacados em projetos e na deficiência da comunicação têm como solução elencada nos 

benefícios de mídias sociais e como fonte das principais iniciativas das empresas neste meio.  

Neste momento é necessário analisar, por meio de uma situação prática, em que pontos 

problemáticos do gerenciamento de projetos a aplicabilidade das mídias sociais e sua proposta 

de comunicação seriam aplicáveis e com resultados positivos. Pela leitura das ferramentas 

existentes de mídias sociais é possível verificar, de forma preliminar, que a mesma pode ser 

utilizada não só como instrumento de comunicação em projeto, mas também como importante 

meio para o desenvolvimento da gestão de outras áreas de conhecimento abordadas no 

PMBOK. 

 

4. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A análise realizada será feita baseada no cenário de um departamento de desenvolvimento de 

sistemas de uma grande instituição financeira do Brasil. O departamento de desenvolvimento 

de sistemas em questão é responsável por atender todas as demandas de tecnologia da 

informação das áreas de negócio da organização.  
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Em relação a sua estrutura, o departamento possui em torno de 1.000 colaboradores. Todos 

esses colaboradores estão agrupados em grupos lógicos que estão divididos 

fundamentalmente em grupos de negócio e áreas de apoio. 

Os grupos de negócio têm o objetivo de atender as demandas de negócio, atualizações 

tecnológicas e ocorrências de produção. Como exemplos desses grupos, há o grupo de 

atendimento a demandas de Cobrança Eletrônica, o grupo de atendimento a demandas de 

desenvolvimento no canal Internet Banking e o grupo de Contas Correntes, responsáveis pelas 

demandas envolvendo a contabilidade interna e serviços contábeis do cliente (saldo, extrato, 

etc).   

Por outro lado, as áreas de apoio são as que apoiam as atividades dos grupos de negócio. 

Como exemplos ilustrativos destas áreas a área de DBA´s, de arquitetos da informação e área 

de metodologia de desenvolvimento. 

A empresa é organizada de maneira funcional. Cada um dos grupos, de negócio ou apoio, 

possui um gestor e, abaixo dele, sua equipe.  

 

4.1 A organização de projetos 

 

Antes de descrever a organização de projetos, é importante explicar que a descrição, as 

características e principais dificuldades do modelo atual foram obtidas por meio de técnicas 

de observação direta e de questionário aplicado em março de 2013 com 24 gerentes de projeto 

do departamento, pertencentes a várias gerações. Delineada a metodologia de obtenção das 

informações, é apresentada a compilação do resultado obtido por meio do questionário no 

quadro a seguir, com as respostas mais obtidas: 

 

Questão Resposta Percentual 

Em seus projetos, quantas equipes diferentes de sua área 

estão envolvidas? 

Mais de 3 43% 

Quantos projetos, em média, você participa de forma 

simultânea? 

 

Três a Cinco 50% 

Como você avalia a complexidade de gerir a comunicação e 

os recursos de seu projeto que estão alocados em outras 

áreas? 

Difícil 54% 

Qual a frequência em que seu projeto possui integrantes de 

várias gerações (geração X, Y, etc)? 

Muito frequente 50% 
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Como você considera a gestão de recursos de seu projeto 

que são de outras gerações? 

 

De Média complexidade 63% 

De que forma você costuma realizar a comunicação com os 

envolvidos de seus projetos.  

 

Email 75% 

Como você classifica a ferramenta que você mais utiliza 

para a comunicação em seu projeto? 

Efetiva 54% 

Como você caracteriza o clima de sua equipe em seus 

projetos (Considerar todos envolvidos, incluindo gestores e 

fornecedores)? 

As pessoas estão integradas em 

certos momentos e o 

relacionamento é estritamente 

profissional 

38% 

Você considera o desenvolvimento de relacionamentos 

pessoais no projeto como um fator importante no sucesso 

de um projeto? 

Sim 83% 

Como você considera a complexidade do compartilhamento 

de informações de mudanças de escopo nos projetos  em que 

participa? 

A comunicação é lenta e  não 

envolve todos os stakeholders  

38% 

Como você avalia a forma e local onde você disponibiliza a 

informação de domínio público produzida no projeto  

A informação fica em diferentes 

locais, porém é fácil a 

disponibilização das informações. 

38% 

O feedback do gerente de projetos com a equipe costuma 

ocorrer? 

Sim 63% 

Com que frequência ela costuma ocorrer? 

 

Frequente 73% 

Como você considera o compartilhamento de seu 

conhecimento em projetos que você participa? 

Média 63% 

Você utiliza Mídias sociais? Sim 54% 

Como você considera a aplicação de conceitos de mídias 

sociais (blogs, comunidades, perfil, mensagens 

instantâneas, compartilhamentos de arquivos, fotos e 

vídeos, etc) em projetos: 

Efetiva  - Geração Y 

Pouco Efetiva -  Mais experientes 

 

83% 

58% 

Quadro 1 – Resultado do questionário aplicado 

 

Por meio destes dados e da observação direta descreve-se a organização de projetos deste 

departamento. 

Os projetos são encaminhados a este departamento por meio de uma Especificação Funcional 

- EF. A especificação funcional diz pela forma de requisitos funcionais e não funcionais, o 
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que o gestor de negócio necessita. Há também na EF a indicação dos principais sistemas 

envolvidos segundo entendimento do gestor e do analista de negócio. A Especificação 

Funcional é recepcionada por um escritório central de projetos que identifica e determina o 

grupo de negócio, a partir dos sistemas envolvidos descritos na EF, que será responsável pela 

gestão do projeto. O desenvolvimento dos projetos nessa empresa é terceirizado. 

Neste grupo, o gestor determina qual colaborador será o responsável pelo projeto. A partir 

deste momento o colaborador ou o gerente desse projeto, irá realizar várias ações iniciais do 

projeto, como determinar definitivamente os outros grupos de negócio que serão envolvidos 

no projeto e o planejamento inicial do projeto. É importante destacar que a organização em 

questão é referência em investimento e em profissionais qualificados em gestão de projetos 

possuindo uma notável quantidade de profissionais certificados PMI. 

Durante o planejamento inicial do projeto e na identificação dos envolvidos é normal a 

identificação de mais de um grupo de negócio envolvido no projeto além do próprio grupo 

responsável pelo projeto, sendo comum muitos dos projetos envolverem mais de três grupos 

de negócio.  

Algumas das dificuldades na gestão projetos se iniciam nesse momento. Pela estrutura 

funcional da organização, o envolvimento dos colaboradores de outros grupos envolvidos 

pode ser complexo. Ao mesmo tempo em que os outros colaboradores do projeto ou membros 

de equipe, segundo a denominação do PMBOK, estão no projeto, o gestor do projeto precisa 

dividir a participação deles com os outros projetos que esses colaboradores possuem e mesmo 

outras atividades e prioridades que são determinadas a eles pelos seus respectivos gestores.  

Alia-se a essa complexidade, o fato de que cada colaborador envolvido, inclusive o gerente de 

projeto, possui um profissional terceirizado como o responsável no desenvolvimento 

sistêmico da solução.   

Essa situação acaba se tornando ainda mais complexa conforme o projeto vai se 

desenvolvendo nas fases seguintes. Áreas de apoio precisam ser envolvidas, assim como os 

patrocinadores ou gestores de negócio do projeto e até mesmo outras áreas da organização 

como o departamento que controla o funcionamento dos sistemas em produção. 

Em relação à comunicação e compartilhamento de dados de projeto, o departamento utiliza 

predominantemente o e-mail.  A maioria dos entrevistados escolhe essa ferramenta como 

efetiva em relação ao atendimento das necessidades de comunicação em seus projetos. 

As características e situações obervadas mais as respostas obtidas permitiram que se 

elencassem as seguintes dificuldades: 
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 - Integração da equipe do projeto: As pessoas participam predominantemente de três a 

cinco projetos de forma simultânea; observa-se a pequena autoridade do gerente de 

projeto e a participação de vários membros de equipe, de grupos, empresas e 

localidades diferentes.  Observa-se também que as pessoas entendem o relacionamento 

pessoal como importante para o sucesso dos projetos neste departamento, porém, a 

maioria identifica que as pessoas possuem nos projetos relacionamentos mais 

caracterizados como profissionais. De que forma pode-se construir o clima da equipe 

com essas características? 

 - Compartilhamento das informações e conhecimento: Muita produção de informação 

do projeto, membros de equipes de gerações distintas, com culturas e conhecimentos 

diferentes. A informação, em sua maioria, não fica em único local para acesso e o 

compartilhamento das informações é tido como de complexidade média pela maioria. 

Desta forma, como compartilhar com todos e aproveitar de maneira eficiente à 

oportunidade de ideias e de inovações? Correio eletrônico é a solução mais adequada 

para este propósito? 

 - Gestão da equipe do projeto: envolve questões como o número de pessoas 

envolvidas, em localidades diferentes, de modo multidisciplinar e vários projetos 

simultâneos. A frequência de projetos com membros de várias gerações é alta ou 

muito alta. Paralelo a esse fato, os gerentes de projetos indicam que a gestão de 

recursos de outras gerações é de, no mínimo, de média complexidade. O feedback é 

caracterizado, pela maioria e por membros de ambas gerações, como frequente. Desta 

forma, permanece como questão pendente de que forma realizar a gestão da equipe de 

gerações diferentes. 

 - Alinhamento do escopo: compartilhar o entendimento, gerenciar as mudanças. Como 

gerenciar o escopo de maneira integrada com a equipe de projeto? 

 - Comunicação: informações produzidas em quantidade, necessidade de comunicação 

rápida e centralizada.  De que forma atender os requisitos de comunicação do projeto?  

Para estes dois últimos itens, reforçam-se as necessidades apresentadas por ser a comunicação 

e a distribuição da informação no projeto tida, pela maioria, como lenta e não sendo capaz de 

envolver a todos os interessados. O correio eletrônico é tido como efetivo na comunicação em 

projetos. Mas essa efetividade parece estar mais associada à ideia de documentação do que 

propriamente agilidade e persuasão de todos os envolvidos. 
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5. RELAÇÃO ENTRE MÍDIAS SOCIAIS E PROJETOS 

 

Como proposta para enfrentar as dificuldades de gerenciamento de projetos encontrados nesta 

pesquisa, é apresentada a análise do uso de gerenciamento de projetos com ferramentas de 

mídias sociais, cuja intersecção alguns autores já denominam como Gestão 2.0 (nome 

derivado do conceito WEB 2.0). 

Ramos (2010) apresenta no quadro abaixo um comparativo entre o modelo atual de gestão por 

meio das ferramentas tradicionais e o novo modelo de gestão baseado na WEB 2.0: 

 

Quadro 2 – Gestão 2.0 

Fonte: (Ramos, 2010) 

 

Com esse comparativo e pelo que já se observou de oportunidades oferecidas pelas mídias 

sociais resultou uma análise de uso listando as ferramentas sugeridas; qual ou quais das 

dificuldades do caso apresentado estão suportando a que processos e áreas de conhecimento 

do PMBOK relacionados.  É importante, antes da análise, verificar a definição do que são as 

áreas de conhecimento e processos no PMBOK. 

Segundo PMBOK (2010), as seguintes áreas de conhecimento fazem parte do gerenciamento 

de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, 

risco e aquisições. As áreas de conhecimento são como divisões da disciplina de 

gerenciamento de projetos e cada qual possui um escopo e propósito definido. Em todas as 

áreas há um conjunto de processos sugeridos que, quando selecionados e executados, 

possibilitam alcançar os objetivos do projeto.  Em cada um dos processos há, além das 

entradas e saídas resultantes do processo, técnicas e ferramentas sugeridas. 

Para a apresentação dessa análise seguir-se-á o seguinte modelo: 
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1. Nome da ferramenta de mídia social utilizada 

2. Oportunidade ou benefício a ser explorado 

3. Análise do uso da ferramenta 

4. Dificuldade do caso que seria suportada 

Comunidade 

Oportunidade ou benefício a ser explorado: Reunião de pessoas em um único local 

explorando um tema em comum. 

Análise do uso da ferramenta: Comunidades têm como característica possuir um único tema 

central.  O tema central no gerenciamento de projetos é o próprio projeto. Sendo assim, um 

projeto poderia ser uma comunidade. Como toda comunidade na rede, esta comunidade 

também deveria ter um dono. No caso, nada mais apropriado que o gerente de projetos. 

Como também característica de comunidades tem-se a reunião de várias pessoas interessadas 

pelo tema central da comunidade, fazendo parte dela por meio, geralmente, de uma aceitação 

prévia do dono da comunidade. O projeto possui vários interessados, denominados no 

gerenciamento de projetos como stakeholders. O gerente de projetos, dono da comunidade 

poderia convidar as pessoas para fazerem parte de seu projeto. Essas pessoas poderiam ser, 

mas não se limitariam, principalmente a: membros de equipe envolvidos dentro da 

organização, fornecedores, patrocinadores e gestores ou usuários finais da solução, além de 

outros profissionais que o gestor do projeto concluir de serem úteis dentro do espaço da 

comunidade.   Desta forma, pode-se destacar o uso de comunidade como ferramenta útil no 

processo, da área de conhecimento de recursos humanos, de mobilização da equipe do 

projeto. 

Dificuldade do caso suportada: Uma comunidade permite reunir todas as pessoas em um 

único local. Sendo assim ela se torna o meio principal para integração das pessoas, de uma 

comunicação centralizada e de compartilhamento de informações e conhecimento.  

Redes Sociais 

Oportunidade ou benefício a ser explorado: Construção de relacionamentos e busca de 

conhecimentos específicos. 

Análise do uso da ferramenta: Uma rede social é uma ferramenta baseada em um perfil 

publicado do usuário e o relacionamento deste usuário e perfil com outros demais usuários ou 

perfis. Um projeto é feito de ferramentas, de técnicas, de conhecimento e, principalmente, de 

pessoas. Como uma das áreas de conhecimento, o gerente de projeto deve ser capaz de 

gerenciar os recursos humanos de sua equipe e dois dos processos importantes dessa área são 

mobilizar a equipe do projeto e o desenvolvimento da equipe de projeto. O perfil, base da rede 
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social, é local onde um usuário descreve seus gostos pessoais, hobbies e interesses. Em um 

perfil profissional pode-se incluir a descrição de habilidades e conhecimento. Desta forma, o 

perfil poderia ser útil para que um gerente de projetos possa encontrar as pessoas com 

conhecimentos e habilidades exigidas no projeto, útil, assim, no processo de desenvolvimento 

do plano de recursos humanos. 

A rede social é baseada no relacionamento entre as pessoas e seus perfis na rede.  Esse 

relacionamento pode possibilitar o desenvolvimento de um clima de equipe e o gerente de 

projeto pode usar essa possibilidade para atingir os objetivos do processo de desenvolvimento 

de sua equipe de projeto. 

Além disto, a rede social pode ser uma ótima ferramenta de comunicação entre o gerente de 

projetos e sua equipe.  Ela pode fornecer também meios para feedbacks rápidos e curtos 

contribuindo como ferramenta para gerenciar a equipe do projeto. 

Dificuldade do caso suportada: A rede social pode ser um meio utilizado para a construção do 

clima de equipe no projeto. Clima esse, que pode trazer como benefício uma interação mais 

facilitada entre as gerações diferentes por meio da criação de laços não apenas profissionais 

entre as pessoas da equipe. Apesar de não apontado no case apresentado como dificuldades, 

uma rede social pode possibilitar ao gerente de projeto a localização de pessoas com 

conhecimentos e habilidades inerentes ao seu projeto e ser uma forma também de dar 

feedbacks rápidos e curtos à equipe. 

 Microblog 

Oportunidade a ser explorada: Agilidade na comunicação.  

Análise do uso da ferramenta: A ferramenta de Microblog, por sua característica de limitação 

de texto, induz a equipe a se comunicar de forma resumida e, desta forma, mais rápida com os 

membros e envolvidos do projeto. Uma ferramenta desta disponibilizada em um espaço 

centralizado permitiria uma forma de comunicação que atende aos requisitos de agilidade e 

volume, necessários em tempo de projeto. Verificando as ferramentas de comunidade e 

microblog, afere-se que a diferença entre os dois é que a comunidade permite, mais do que 

tudo, um ambiente centralizado para os processos de distribuição da informação e 

gerenciamento das partes interessadas da área de conhecimento comunicação, o microblog, 

por sua vez, permite isso como característica de uso dentro de uma comunidade.  

Dificuldade do caso suportada: a ferramenta de microblog pode dar subsídios para atender a 

demanda de rapidez e quantidade de informação analisado no caso.  

Fóruns de Discussão 



16 
 

Oportunidade a ser explorada: Colaboração entre usuários para solução de dúvidas e uso da 

inteligência coletiva. 

Análise do uso da ferramenta: fóruns de discussão são ferramentas que podem ser úteis para 

tratar dúvidas específicas do projeto e assim sincronizar o entendimento entre todos os 

participantes. Sua característica colaborativa também contribui para surgimento de soluções 

em grupo, característico da denominada inteligência coletiva ou também fenômeno WEB 2.0 

denominado como Mashups, que é o surgimento de novas ideias a partir da combinação das 

ideias iniciais. Fórum de Discussão como maneira de agregação da contribuição dos usuários 

pode ser considerado como ferramenta em muitos dos processos do PMBOK que envolvem 

uma construção organizada e colaborativa do planejamento entre o gerente de projetos e sua 

equipe.  Muitos processos que pertencem ao grupo de planejamento do projeto poderiam 

usufruir desta ferramenta, como os processos: desenvolvimento do plano de projeto da área de 

conhecimento integração, coleta, definição de requisitos e criação da Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) da área de conhecimento escopo, definição da lista de tarefas e a estimativa dos 

recursos e durações de atividades da área de conhecimento tempo, estimativa de custos e 

determinação do orçamento da área de conhecimento custo, planejamento da qualidade da 

área de conhecimento qualidade, identificação dos stakeholders da área de conhecimento 

comunicação, a identificação dos riscos, análise qualitativa, quantitativa e planejamento as 

respostas de riscos da área de conhecimento risco e o planejamento das aquisições da área de 

conhecimento aquisições. 

Dificuldade do caso suportada: Tal ferramenta permite que se aproveitem os conhecimentos e 

ideias das pessoas envolvidas no projeto e, desta forma, proporcionar a inovação, além de ser 

uma forma de contribuir para o alinhamento do escopo entre a equipe e stakeholders. 

Compartilhamento de arquivos e links 

Oportunidade a ser explorada: compartilhamento de conteúdo ou conhecimento. 

Análise do uso da ferramenta: a ferramenta de compartilhamento de arquivos e links permite 

que as pessoas compartilhem seus conhecimentos a partir de links de fontes externas com 

informações que podem agregar ao projeto e mesmo ser úteis como base para 

desenvolvimento de soluções.  Compartilhar arquivos permite além de agregar informações 

externas referentes o projeto, compartilhar conteúdo produzido no próprio projeto. 

Dificuldade do caso suportada: o uso de ferramentas de compartilhamento permite que os 

participantes do projeto compartilhem as suas informações e ideias e pode funcionar também 

como maneira para o alinhamento do escopo. 
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Outras ferramentas de mídias sociais como o Blog e Wiki também poderiam ter algum tipo de 

aplicação. A Wiki não foi escolhida como ferramenta para projetos por sua utilização parecer 

ser mais útil como uma enciclopédia de conceitos e termos padrões para toda uma área ou 

instituição e não para um projeto em específico. Blog descrito como ferramenta de mídias 

sociais, muitas vezes não induz, em nossa opinião, a uma característica colaborativa e assim, 

não foi escolhida como ferramenta para uma nova forma de gestão colaborativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa possibilitou que se identificassem problemas no gerenciamento de projetos mesmo 

em empresas que aplicam as melhores práticas de gerenciamento, muito dos quais 

relacionados à comunicação. 

Além destes problemas, pode-se verificar o estabelecimento do conceito de mídias sociais e 

suas várias formas de aplicação em relacionamentos pessoais e, também, no uso corporativo.  

Depois de verificado os benefícios que podem ser trazidos na aplicação dos conceitos de 

mídias sociais, foram obtidos, por meio de observações diretas e questionários, algumas das 

principais dificuldades em projetos de um departamento de sistema da empresa escolhida. 

Por meio da análise realizada entre as ferramentas de mídias sociais e as dificuldades 

elencadas, pode-se verificar que por meio das ferramentas escolhidas criam-se oportunidades 

para suporte de todas as dificuldades elencadas sendo as ferramentas não apenas úteis nos 

processos da área de conhecimento de comunicação, como se poderia esperar, mas também 

em todas as outras áreas de conhecimento destacando-se principalmente nas áreas de 

conhecimento de escopo e de recursos humanos. 

Em contrapartida pode-se verificar, por meio da pesquisa bibliográfica realizada, que o 

ambiente construído por meio de mídias sociais pode criar problemas novos ou mesmo 

potencializar problemas já existentes pela característica de velocidade e agilidade do meio 

tecnológico.  Dois dos problemas que tal meio pode criar está relacionado à natureza 

distribuída que as mídias sociais possuem. Pela característica democrática do meio, todos 

podem produzir e distribuir a informação e caso o gerente de projeto não crie ferramenta ou 

padrões pré-estabelecidos, o controle pode ser dificultado originando problema de ingerência 

no projeto. Outro problema que pode ocorrer é a propagação de informações incorretas em 

uma grande escala em um curto espaço de tempo (SIQUEIRA,2010). Claramente, todos esses 

comportamentos dependem de características da comunidade do projeto que foi formada e, 

assim, de sua auto-regulação. 
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Além disso, percebe-se por meio do resultado do questionário e comparando-se as diferentes 

gerações envolvidas, distinções sobre o nível de uso em mídias sociais e opinião de sua 

efetividade em projetos.   

Os aspectos negativos relacionados por meio da pesquisa e as características e conceitos da 

população candidata sobre o uso da solução sugerem que as mídias sociais podem ser 

utilizadas como ferramentas de suporte em muitos processos do gerenciamento de projetos, 

mas com necessidades de respaldo por meio de palestras e treinamentos a todos seus usuários 

de não só usabilidade, mas também conscientização além da criação de normas de conduta e 

procedimento dentro do ambiente.   

Sente-se ausência nessa pesquisa de meios que confirmem, por meio de aplicações práticas, as 

assertivas apresentadas durante a análise. Este seria um próximo passo. Mas pode-se verificar 

que, conceitualmente, as ferramentas das mídias são úteis em suportar dificuldades no 

gerenciamento de projetos de sistemas informatizados, notavelmente no caso apresentado, 

com aplicabilidade em muitos dos processos de gerenciamento de projetos instituídos no livro 

PMBOK. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BEHAR, Patricia Alejandra; FLORES, Maria Lucia Pozzatti; MUSSOI, Eunice Maria. 
Comunidades Virtuais: Um novo espaço de aprendizagem. 2007. Disponível em: 

http://www.cinted.ufrgs.br/ciclo9/artigos/8aEunice.pdf. Acesso em: 24/01/2013 

BORGES, Bruno. Web 2.0 e mídias sociais: realidade e tendências da comunicação on-line 

moderna: Tecnologia, comportamento e mudanças culturais. Redes Sociais: Laços, valores e 
cenários de mudanças, [S.l.], n.11, p.105-114, dez. 20122. Disponível em: 

<http://www.prodemge.mg.gov.br/images/revistafonte/revista_11_web.pdf>. Acesso em: 23 
mar. 2013. 

CIPRIANI, Fabio. Estratégia em mídias sociais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

DELOITTE. Mídias sociais nas empresas: O relacionamento online com o mercado. 2010. 

Disponível em: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/MidiasSociais_relatorio_port

ugues.pdf. Acesso em: 01/11/2012. 

ECommerceNews. Nos EUA. Metade dos usuários de mídias sociais utiliza o “SAC 

Social”. Disponível em: < http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/nos-eua-
metade-dos-usuarios-de-midias-sociais-utiliza-o-sac-social>. Acesso em: 02/11/2012. 

FREIRE, Adriana do Amaral. Comunicação empresarial e relacionamento nas mídias 

sociais: análise das empresas do Complexo Industrial de Suape, PE. 2009. Disponível em: < 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/freire-adriana-comunicacao-empresarial-e-relacionamento-nas-
midias.pdf >. Acesso em: 05/01/2013. 

http://www.cinted.ufrgs.br/ciclo9/artigos/8aEunice.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/MidiasSociais_relatorio_portugues.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/MidiasSociais_relatorio_portugues.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Brazil/Local%20Assets/Documents/Estudos%20e%20pesquisas/MidiasSociais_relatorio_portugues.pdf
http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/nos-eua-metade-dos-usuarios-de-midias-sociais-utiliza-o-sac-social
http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/nos-eua-metade-dos-usuarios-de-midias-sociais-utiliza-o-sac-social


19 
 

MALINI, Fábio. Modelos de colaboração nos meios sociais da internet: Uma análise a 

partir dos portais de jornalismo participativo. In: XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, 31., 2008, Natal.  Natal: Intercom, 2008.  p.  1-15. 

Disponível em: 

http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/Modelos%20de%20colabora%E7

%E3o%20nos%20meios%20sociais%20da%20internet-

Uma%20an%E1lise%20a%20partir%20dos%20portais%20de%20jornalismo%20participativ

o.pdf. Acesso em: 26/03/2013. 

MCDONALD MARK. TI: abrace a rede social o quanto antes. In: IT Web. Disponível em: 
http://informationweek.itweb.com.br/11241/ti-abrace-a-rede-social-o-quanto-antes/>. Acesso 

em: 17/01/2013. 

MOLENA, Airton. Problemas persistentes em projetos. São Paulo, 2011. Disponível em: < 
http://www.pmisp.org.br/enews/edicao1106/artigo_01.asp>. Acesso em: 05/11/2012. 

MOURA, Hermano Perrelli de. Software Project Framework. 2011. Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, 2011. Disponível em: 
http://www.cin.ufpe.br/hermano/spf/SPF%20The%20Framework%20br%20v1.pdf. Acesso 

em: 08/02/2013. 

PINTO, Jeffrey K.; SLEVIN Dennis P.. Critical Success Factors in Effective Project 

Implementation. Project Management handbook. 1988. Disponível em: 
http://gspa.grade.nida.ac.th/pdf/PA%20780%20(Pakorn)/8.Critical%20Success%20Factors%

20in%20Effective%20Project%20Implementati.pdf.Acesso em 24/03/2013. 

PMBOK. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia 

PMBOK). 4a. ed. – EUA Project Management Institute, 2010. 

PMISP. Project Management Institute Capítulo São Paulo. Disponível em: < 
http://www.pmisp.org.br/institucional/pmi/o- instituto>. Acesso em: 03/01/2013. 

PMSURVEY.ORG. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos – Chapters 

Brasileiros. 2008. Disponível em: http://pmi-rio.ning.com/page/benchmarking-1. Acesso em 

01/11/2012. 

_______________. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos – Chapters 

Brasileiros. 2009. Disponível em: http://pmi-rio.ning.com/page/benchmarking-1. Acesso em 
08/11/2012. 

_______________. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos – Chapters 

Brasileiros. 2012. Disponível em: http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/index-pt.xhtml. 

Acesso em 08/11/2012. 

RABELO, Leon. As Mídias Sociais e a Esfera Pública: Mudanças de Paradigma na 

Comunicação Contemporânea. In: XII CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 

NA REGIÃO CENTRO-OESTE, 12., 2010, Goiânia.  Goiânia: Intercom, 2010.  p.  1-13. 

Disponível em: http://www.intercom.org.br/sis/regional/resumos/R21-0338-1.pdf. Acesso em: 

24/03/2013. 

http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/Modelos%20de%20colabora%E7%E3o%20nos%20meios%20sociais%20da%20internet-Uma%20an%E1lise%20a%20partir%20dos%20portais%20de%20jornalismo%20participativo.pdf
http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/Modelos%20de%20colabora%E7%E3o%20nos%20meios%20sociais%20da%20internet-Uma%20an%E1lise%20a%20partir%20dos%20portais%20de%20jornalismo%20participativo.pdf
http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/Modelos%20de%20colabora%E7%E3o%20nos%20meios%20sociais%20da%20internet-Uma%20an%E1lise%20a%20partir%20dos%20portais%20de%20jornalismo%20participativo.pdf
http://www.sitedaescola.com/downloads/portal_aluno/Maio/Modelos%20de%20colabora%E7%E3o%20nos%20meios%20sociais%20da%20internet-Uma%20an%E1lise%20a%20partir%20dos%20portais%20de%20jornalismo%20participativo.pdf
http://informationweek.itweb.com.br/11241/ti-abrace-a-rede-social-o-quanto-antes/
http://www.pmisp.org.br/enews/edicao1106/artigo_01.asp
http://www.cin.ufpe.br/hermano/spf/SPF%20The%20Framework%20br%20v1.pdf
http://gspa.grade.nida.ac.th/pdf/PA%20780%20(Pakorn)/8.Critical%20Success%20Factors%20in%20Effective%20Project%20Implementati.pdf
http://gspa.grade.nida.ac.th/pdf/PA%20780%20(Pakorn)/8.Critical%20Success%20Factors%20in%20Effective%20Project%20Implementati.pdf
http://pmi-rio.ning.com/page/benchmarking-1
http://pmi-rio.ning.com/page/benchmarking-1
http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/index-pt.xhtml.%20Acesso%20em%2008/11/2012
http://201.49.223.58:8080/PBEnquete3/index-pt.xhtml.%20Acesso%20em%2008/11/2012
http://www.intercom.org.br/sis/regional/resumos/R21-0338-1.pdf


20 
 

RAMOS, Rafael. Gestão de projetos 2.0 Como a Web 2.0 está revolucionando o 

gerenciamento de projetos e transformando o relacionamento entre as partes 

interessadas. 2010. Disponível em: http://www.slideshare.net/rafasr/gestao-de-projetos-20. 

Acesso em 09/02/2013. 

RODAS, Leandro Cianconi De Paiva. Democracia e Cidadania na Web 

Social: Participação, Colaboração e Produção Coletiva De Conhecimento. 2009. 256 f. 
Monografia (Mestrado) - Curso de Ciência Da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2009. Disponível em: <http://extralibris.org/wp-
content/themes/inuitypes/teses/democracia-cidadania-web-social-leandro-cianconi.pdf>. 
Acesso em: 28 mar. 2013. 

SEVERINO, Lucas José. O poder PMBOK no gerenciamento de um projeto SCRUM. 

2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Curso de Ciência da Computação, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009. Disponível em: 
http://martaproje.dominiotemporario.com/doc/PMBOK_AND_SCRUM.pdf. Acesso em 

20/01/2013. 

SILVA, Abner de Oliveira. O gerenciamento de projetos e o planejamento de operações 

de guerra do exército brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em 
administração, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10027/Disserta%C3%A7%C3%
A3o%20FGV%20-%20DEFINITIVA_Final%20retificada.pdf?sequence=1. Acesso em: 
15/01/2013. 

SIQUEIRA, Ana Renata de.  Boas práticas de uso das ferramentas Web 2.0 nas empresas. 

Monografia (Graduação) – Curso superior de tecnologia em informática, ênfase em banco de 

dados, Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá, Guaratinguetá, 2010. Disponível em: 
http://www.4learn.pro.br/leandro/fatea/2012_1/monografia_ana_renata_siqueira.pdf. Acesso 

em: 04/03/2013. 
 

OUTRAS FONTES 
 

PASQUARELLI, Maria Luiza Rigo. Normas para a apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos. 4ª ed. Osasco: Edifieo, 2009. 

YIN, Robert K.. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª ed. São Paulo: Bookman, 

2001. 

 

APÊNDICE 

 

Questionário aplicado e resultados 

 

1 – Em seus projetos, quantas equipes diferentes de sua área estão envolvidas? 

(  ) Uma, apenas a minha equipe.   

(  ) Duas.  

(  ) Três.  
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(  ) Mais de Três.  

2 - Quantos projetos, em média, você participa de forma simultânea? 

(  ) Um.  

( ) Dois.  

(  ) Três a Cinco.  

(  ) Mais de Cinco.  

3 – Como você avalia a complexidade de gerir a comunicação e os recursos de seu projeto que estão 

alocados em outras áreas? 

(  ) Fácil.  

(  ) Média.  

(  ) Difícil.  

(  ) Complexa.  

4 – Qual a frequência em que seu projeto possui integrantes de várias gerações (geração X, Y, etc)?  

( ) Nunca.  

(  ) Pouco frequente.  

(  ) Frequente.  

(  ) Muito frequente.  

5– Como você considera a gestão de recursos de seu projeto que são de outras gerações? 

(  ) Fácil.  

( ) De Média complexidade.  

( ) Complexa.  

( ) Muito Complexa.  

6 – De que forma você costuma realizar a comunicação com os envolvidos de seus projetos. Enumere 

de 1 a 5 ( sendo 1 a forma mais utilizada e 5 a menos utilizada). 

(  ) Email .  

(  ) Reuniões presenciais.   

(  ) Telefone ou teleconferência.  

(  ) Videoconferência.  
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(  ) Mídias sociais.  

7 – Como você classifica a ferramenta que você mais utiliza para a comunicação em seu projeto? 

( ) Não é efetiva.  

( ) Pouco efetiva.  

( ) Efetiva.  

( ) Muito efetiva.  

8. Como você caracteriza o clima de sua equipe em seus projetos (Considerar todos envolvidos, 

incluindo gestores e fornecedores)? 

(  ) As pessoas estão pouco integradas e envolvidas.  

(  ) As pessoas estão integradas em certos momentos e o relacionamento é estritamente profissional.  

( ) As pessoas estão integradas em todo projeto, mas o relacionamento é estritamente profissional.  

(  ) As pessoas estão integradas em todo projeto e percebe-se, além de um relacionamento 

profissional, um relacionamento mais pessoal entre os envolvidos do projeto.   

9.  Você considera o desenvolvimento de relacionamentos pessoais no projeto como um fator 

importante no sucesso de um projeto? 

(  ) Sim.  

(  ) Não.  

10. Como você considera a complexidade do compartilhamento de informações de mudanças de 

escopo nos projetos em que participa? 

(  ) A comunicação é lenta e  não envolve todos os stakeholders.   

(  ) A comunicação é lenta, mas acaba envolvendo todos os stakeholders.  

(  ) A comunicação é rápida, mas não envolve todos os stakeholders.   

(  ) A comunicação é rápida e envolve todos os stakeholders.  

11. Como você avalia a forma e local onde você disponibiliza a i nformação de domínio público 

produzida no projeto? 

(  ) A informação fica em diferentes locais e para a disponibilização há exigência de um grau relativo 

de esforço.  

( ) A informação fica em um único local, mas a disponibilização exige um grau relativo de  esforço.  

( ) A informação fica em diferentes locais, porém é fácil a disponibilização das informações.   

(  ) A informação fica em único local e é fácil a disponibilização da informação.   
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12. O feedback do gerente de projetos com a equipe costuma ocorrer? 

(  ) Sim.  

(  ) Não.  

13.  ( Para quem respondeu a pergunta 12). Com que frequência ela costuma ocorrer? 

( ) Nunca.  

( ) Pouco frequente.  

( ) Frequente.  

( ) Muito frequente.  

14. Como você considera o compartilhamento de seu conhecimento em projetos que  você participa? 

(  ) Fácil.  

(  ) Média.  

(  ) Difícil.  

(  ) Complexa.  

15.  Você utiliza Mídias sociais? 

( ) Sim.  

( ) Não.  

16. Como você considera a aplicação de conceitos de mídias sociais (blogs, comunidades, perfil, 

mensagens instantâneas, compartilhamentos de arquivos, fotos e vídeos, etc) em projetos: 

( ) Nem um pouco efetiva. 

(  ) Pouco efetiva. 

(  ) Efetiva. 

( ) Muito Efetiva.  

 

 


