
 

   

 

 

 

 

 

 

Projeto Acertar  

Plano de Comunicação 
Setembro de 2016 

 
 

 

  



 

1 
 

 

Sumário 

Introdução 2 

Perfil dos Envolvidos no Projeto                                                                                                          3 

Lista de Contatos                                                                                                                              4 

Matriz de Comunicação                                                                                                                     5 

Fluxo de Comunicação                                                                                                                      7 

Veículos de Comunicação                                                                                                                  8 

Comunicação do Projeto                                                                                                                    9 

 



 

Introdução 
O objetivo deste plano é estabelecer e manter um método de comunicação que facilitará as atividades e 

necessidades dos processos para geração, compilação e divulgação, em tempo, das informações do 

projeto. 

O adequado entendimento e cumprimento de todos os envolvidos quanto aos procedimentos de 

comunicação auxiliará o IICA/Ministério das Cidades (MCidades) e a Deloitte a: 

 Integrar as equipes. 

 Garantir o alinhamento quanto aos objetivos esperados; 

 Evitar atrasos no cronograma; 

 Mitigar os riscos relacionados à resistência a mudanças. 

O Plano de Comunicação do projeto identifica: 

 O perfil, papéis e responsabilidades dos envolvidos no projeto; 

 Quem precisa da informação do projeto (incluindo as partes interessadas do projeto); 

 Por que as informações são necessárias; 

 O veículo de comunicação (mídia) que será utilizado para gerar, compilar e divulgar as 

informações; 

 As atividades da comunicação que acontecerão durante o projeto; 

 O Papel da comunicação das partes interessadas e dos membros do projeto; 

 A lista de contatos da equipe e principais envolvidos. 

O Plano de Comunicação é um documento dinâmico e deve ser atualizado de acordo com as necessidades 

identificadas. 
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Perfil dos Envolvidos no Projeto 

Categoria Necessidade de informação Responsabilidades 

Coordenação do 

Projeto 

 Posicionamento das fases do 

projeto 

 Entregas finais 

 Problemas e riscos 

 Entregas para validação 

 Revisar e aprovar as entregas finais. 

 Fornecer direcionamento estratégico do 

projeto. 

 Assegurar recursos (humanos e de 

material) necessários para execução do 

projeto. 

 Fornecer soluções para riscos e 

problemas. 

 Viabilizar o cumprimento dos prazos. 

Equipe do 

Projeto 

 Percentual de conclusão do 

projeto 

 Atividades executadas 

 Cronograma 

 Escopo do projeto 

 Problemas e riscos 

 Entregas validadas e 

aprovadas 

 Construir as entregas do projeto. 

 Identificar problemas e riscos. 

 Executar as atividades do projeto. 

 Promover a integração entre os grupos. 

 Monitorar e controlar as atividades do 

projeto. 

Equipe de Apoio 

Técnico 

 Atividades executadas 

relacionadas ao seu 

conhecimento técnico 

 Entregas para Validação 

 Auxiliar na construção das entregas do 

projeto. 

 Revisar produtos correlacionados ao seu 

conhecimento técnico. 
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Lista de Contatos 
Nome E-mail 

Deloitte 

Edson Cedraz ecedraz@deloitte.com 

Sérgio Figueiredo sfigueiredo@deloitte.com 

Pedro Avelar pavelar@deloitte.com 

IICA 

Mauro Oliveira mauro.oliveira@iica.int 

Pedro Cavalcante pedro.cavalcante@iica.int 

MCidades 

Lauseani Santoni lauseani.santoni@cidades.gov.br 

João Geraldo joao.ferreira@cidades.gov.br 

José Dias jose.lima@cidades.gov.br 

Paulo Rogério paulo.silva@cidades.gov.br 

ABAR / AGÊNCIAS 

Silvio Diniz silvio.diniz@abar.org.br 

Samuel Alves samuel.costa@arsae.mg.gov.br 

Alexandre Silva alexandre.caetano@arce.ce.gov.br  

mailto:ecedraz@deloitte.com
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Matriz de Comunicação 

A matriz de comunicação para o projeto lista cada grupo de envolvidos, o tipo de comunicação necessária para cada grupo, o meio de comunicação a 

ser utilizado, os responsáveis por promover a comunicação, frequência em que deve ocorrer e as tarefas promovidas. 

Tipos de Comunicação 
Meio de 

Comunicação 

Partes 

envolvidas 
Frequência Descrição/ Tarefa 

Comunicação entre o 

Ministério das Cidades e as 

Agências Reguladoras 

E-mail/ Ofício 
MCidades e 

ABAR 

Única, ao início do 

projeto 

Ofício emitido pelo Ministério das Cidades para confirmação do 

início do Projeto Acertar e reforço da necessidade de cooperação 

das Agências Reguladoras em relação ao fornecimento de 

informações e organização de visitas e entrevistas conforme 

necessidade. 

Comunicação entre a 

equipe do projeto 

E-mails, reuniões e 

telefone 

Deloitte, IICA, 

MCidades e 

ABAR 

Quando necessário 

Comunicação frequente entre a Deloitte, equipe do IICA, 

MCidades e ABAR, visando reportar a execução das tarefas 

definidas no cronograma, resolver problemas e atrasos, 

identificar e atenuar os riscos, coletar e disseminar informações. 

É de responsabilidade de cada membro da equipe do projeto 

facilitar comunicações em tempo oportuno e adequado. 

Comunicação entre a 

equipe do projeto e 

Agências Reguladoras  

E-mail 

Deloitte, 

MCidades e 

ABAR 

Quando necessário 

Comunicação entre a Deloitte e Agências Reguladoras 

participantes do projeto para solicitação e confirmação do 

agendamento das visitas presenciais necessárias. O Mcidades 

(João Geraldo e José Dias) e representantes da ABAR (Samuel 

Barbi e Alexandre Silva) serão informados de qualquer entrevista 

ou visita agendada. 
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Tipos de Comunicação 
Meio de 

Comunicação 

Partes 

envolvidas 
Frequência Descrição/ Tarefa 

Comunicação entre as 

Agências Reguladoras e o 

Prestadores de Serviços 

E-mail 

Agências 

Reguladoras, 

Prestadores de 

Serviço e 

MCidades 

Quando necessário 

Comunicação entre as Agências Reguladoras e os Prestadores de 

Serviço para alinhamento e confirmação do agendamento de 

visitas presenciais, incluindo as entrevistas com os pontos focais, 

a serem realizadas pela equipe da Deloitte no decorrer do 

Projeto. O Mcidades será informado dos agendamentos e visitas 

nos prestadores de serviço. 

Modelagem dos produtos 

Deloitte Online 

(Sharepoint)*, E-

mails e reuniões 

presenciais ou por 

videoconferência 

Deloitte, 

MCidades e 

ABAR 

Quando necessário Discussão e construção das principais entregas. 

Divulgação de produtos 

preliminares, finais e 

documentos entre a equipe 

do projeto 

Deloitte Online 

(Sharepoint)* 

Deloitte, 

MCidades e 

ABAR 

Quando necessário 

Toda documentação do projeto, como: atas de reunião, entregas 

e documentos diversos deverão ser armazenados no Deloitte 

Online (Sharepoint) do projeto. É responsabilidade da Deloitte 

mantê-lo atualizado. 

Apresentação das entregas 

Deloitte Online 

(Sharepoint)*, 

Reunião/ 

Videoconferência 

Deloitte, 

MCidades e 

ABAR 

Após a conclusão 

de cada etapa (caso 

necessário) 

Apresentação dos produtos para a equipe técnica do MCidades e 

ABAR.  

Aprovação final das 

entregas e emissão de 

faturas 

Deloitte Online 

(Sharepoint)*, E-

mail (via eletrônica) 

e Correios (via 

impressa) 

Deloitte , IICA, 

MCidades e 

ABAR 

Após apresentação 

técnica de cada 

produto ou após 

conclusão da etapa 

Envio do produto final para validação pelo MCidades, ABAR e 

IICA. O prazo acordado para aprovação dos produtos é de até 

uma semana após a entrega do material. O envio das faturas 

será realizado após aprovação formal. 

* Exceção da etapa 2 que terá um prazo estimado de validação 

de 2 semanas. 
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Tipos de Comunicação 
Meio de 

Comunicação 

Partes 

envolvidas 
Frequência Descrição/ Tarefa 

Apresentação de status do 

projeto 
Videoconferência 

Deloitte, 

MCidades e 

ABAR 

Mensal 

Reunião de status, abrangendo: 

 Cronograma, atividades realizadas no mês corrente e 

planejadas para o próximo mês 

 Apresentação de problemas, riscos e definição de soluções 

 Decisões e acordos que se fizerem necessários 

(*) O acesso ao Deloitte Online (Sharepoint) está disponível através do link: 

https://ers.global.deloitteonline.com/sites/MCIDADES_IICA/SitePages/Home.aspx 

https://ers.global.deloitteonline.com/sites/MCIDADES_IICA/SitePages/Home.aspx


 

Fluxo de Comunicação 
Estão previstas algumas reuniões gerenciais para garantir a comunicação no projeto. Estas reuniões 

seguirão o fluxo de comunicação a seguir. 

Ordem Reunião Objetivo Frequência 

1 

Reuniões de 

Construção dos 

produtos 

Reuniões de modelagem dos produtos com 

participação da Deloitte, MCidades e ABAR, 

com o intuito de alinhar tecnicamente o 

andamento das entregas e evitar retrabalhos 

futuros nos produtos gerados 

Quando necessário 

2 

Reunião de 

apresentação das 

entregas 

Validação técnica dos produtos visando à 

compatibilização com o escopo do projeto e 

as expectativas do MCidades e ABAR. 

Após a conclusão de 

cada etapa 

3 Reunião de Status 

Apresentar status do projeto, incluído o 

cronograma previsto x realizado, atividades 

realizadas e planejadas, problemas e riscos 

identificados e definição de soluções, de 

forma anão impactar a qualidade e prazo do 

projeto. 

Mensal 
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Veículos de Comunicação 

Serão utilizados para o presente projeto os seguintes veículos de comunicação: 

 

E-mails/ Telefones 

Devem ser os principais meios de comunicação utilizados para o projeto, inclusive para situações 

emergenciais. 

 

Reuniões periódicas/ Videoconferência 

Serão realizadas conforme programação, a serem agendadas e confirmadas pela Deloitte e/ou pelo IICA, 

MCidades ou ABAR. 

 

Deloitte Online Sharepoint 

Será utilizada para disponibilizar a documentação e entregas do projeto. 

 

Ofícios 

Serão utilizados para comunicações formais entre as partes envolvidas no Projeto 

 

Atas de reunião 

Todas as deliberações das reuniões serão registradas em atas e disponibilizadas às partes envolvidas 

através do Deloitte Online Sharepoint. 
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Comunicação do Projeto 

O principal indicador da efetividade das ações de comunicação será o comprometimento com as ações de 

elaboração do projeto, a partir da estruturação de um processo efetivo de comunicação. 

Para isso é necessário que sejam criados a consciência em relação ao processo de mudança e a 

compreensão de sua necessidade, a fim de que sejam obtidos o comprometimento e o envolvimento dos 

profissionais, impulsionando suas ações com o objetivo de cumprimento do escopo do projeto. 

A identificação dos principais canais de comunicação com o IICA, MCidades e ABAR e a criação de canais 

específicos para o projeto propicia a variedade e a efetividade na comunicação. Na tabela a seguir 

podemos observar os canais de comunicação identificados e classificados de acordo com seu tipo de mídia: 

Presencial Impressa Eletrônica 

Reunião Correio postal  Correio Eletrônico 

 Deloitte Online 

(Sharepoint) 

 Videoconferência 

 

O processo de comunicação precisa ser respaldado pela alta administração do IICA, MCidades e ABAR para 

alcançar seu objetivo. 

A comunicação do projeto precisa atingir também os colaboradores que não estão envolvidos diretamente 

na sua execução. Logo, é de extrema importância um plano que assegure a comunicação efetiva evitando 

“ruídos” que geram impactos negativos ao projeto. Este plano deve comunicar o objetivo e a execução do 

projeto de forma clara, efetiva e uniforme. 

Os resultados esperados das ações de comunicação são favorecer a compreensão e a participação dos 

stakeholders do projeto, facilitar a transformação de resistência em comprometimento, e desenvolver 

graus progressivos de engajamento nos envolvidos até alcançar o estágio de internalização da mudança, 

minimizando possíveis reações às modificações que forem empreendidas e evitando, assim, que se tornem 

obstáculos para o sucesso do projeto. 

Consideramos que o processo de comunicação é essencial para o sucesso do projeto, portanto, é 

necessário o comprometimento de todos os envolvidos no que tange a integração e a realização das 

atribuições de cada grupo envolvido no projeto.  

Ressaltamos que todas as mudanças e/ou alterações necessárias no Processo de Comunicação deverão ser 

informadas às partes envolvidas do projeto, listadas na seção de contatos deste documento. 
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