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Após planejamento do

escopo, qualidade, riscos,

tempo, custos, qual a

próxima etapa do

planejamento?



Planejar comunicação
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Planejamento

 Gerenciamento da comunicação

 Visa garantir a...

 geração apropriada e oportuna

 a coleta

 a distribuição

 o armazenamento

 e controle das informações do projeto



Video sobre Tipos de Comunicação



Planejamento

 1. Planejar a distribuição da informação

 Partindo da lista de stakeholders, planejar a

distribuição da informação

 Promover reuniões com equipe para definir

qual informação e quando deverá ser

distribuída a cada parte interessada

 Estabelecer quem deve produzir e como

distribuir a informação, elaborando um

cronograma com datas e distribuição das

informações



Planejamento

 Distribuição de informações no projeto



Planejamento

 2. Planejar o gerenciamento das partes

interessadas

 A partir da lista das partes interessadas
(stakeholders) estabelecer como devem ser
recolhidas as impressões de cada uma sobre
o andamento do projeto, e sobre o
atendimento de suas expectativas – pode ser
gerado formulário específico ou registrado
em Atas

 Confirmar peridiocidade para reuniões
presenciais, definidas no planejamento do
escopo



Planejamento
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 Estabelecer forma de recolhimento de impressões

sobre atendimento de suas expectativas



Video sobre Gerenciamento da Comunicação



Planejamento

2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas

 Rever documento da iniciação denominado:“Plano de 

Gerenciamento do Escopo”

 Verificar qual foi a definição de datas das reuniões de

projeto e definir um modelo de atas
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Planejamento

18/mai/201157

 Modelo de

Atas



Planejamento

 3. Planejar o desempenho do projeto

 É produzido a partir das informações do
andamento do projeto, a serem coletadas
durante a execução e controle.

 Pode incluir:

 Preenchimento de formulário de desempenho
(indica o status atual do projeto),

 Relatórios ou documento em intranet

 Apresentações nas reuniões..etc
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Video sobre 5Cs da Comunicação
Tipos de Comunicação



Considerações sobre a aula

 A área de conhecimento gestão da comunicação

agrega o planejamento de como serão compiladas e

distribuídas as informações do projeto.Também

pertence a esta área a preocupação com a

documentação do desempenho do projeto ao longo

de sua execução.



Falhas no Processo de Comunicação
Video





 Projeto Iniciado – Planejar Aquisições

Planejamento
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Uma vez realizados os

planejamentos de escopo,

tempo, recursos, e outros,

qual área ainda não foi

planejada?



Planejar aquisições e

consolidar plano do projeto
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Obrigado!

Ótimo final de semana e bons estudos!!


