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1 INTRODUÇÃO 
A utilização de tecnologias de informação (TI’s) por empresas da construção civil vem crescendo devido à 
necessidade de reduzir os impactos típicos da fragmentação dos trabalhos entre os seus diversos 
colaboradores, motivo do aparecimento de conflitos de comunicação no gerenciamento dos seus projetos. 
Neste sentido, a área de conhecimento que emprega os processos necessários para garantir a geração, 
coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre um projeto, de 
forma adequada e oportuna, é a área de gerenciamento das comunicações (PMI, 2004).  

Nas construtoras a dificuldade de transmissão de informações entre todas as partes envolvidas na 
concepção e execução de empreendimentos da construção civil vem crescendo com a complexidade dos 
empreendimentos e com a especialização e a separação entre as atividades relacionadas (MAYR; 
VARVAKIS, 2004). Entre as tecnologias de informação disponíveis a Internet se destaca como a que 
melhor facilita as atividades de comunicação (NITITHAMYONG; SKIBNIEWSKI, 2004), mas também 
pode-se citar outros exemplos como tecnologias de rede sem fio (wireless), intranets, extranets, ambientes 
colaborativos de projeto e de CADnD e realidade virtual (AOUAD et al., 2005), entre outros. 

2 OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho é verificar como são utilizadas ferramentas de TI no auxílio do processo de 
gerenciamento das comunicações, como colocado em PMI(2004),de um empreendimento de Construção 
Civil, através de levantamento por questionário aplicado a um conjunto de profissionais de gerenciamento 
de projetos do mercado da construção civil. 

3 MÉTODO 
O método da pesquisa compõe-se de um levantamento de estado da arte do uso de ferramentas de TI no 
gerenciamento das comunicações, contraposto a um levantamento de informações de mercado através de 
questionário. Com o desenvolvimento da revisão bibliográfica foram identificadas três ferramentas de TI 
com possibilidades de aplicação no gerenciamento das comunicações, são elas: os PDA’s (computadores 
de mão), as extranets e o CADnD. Relacionando as características e funcionalidades destas ferramentas 
estruturou-se o questionário buscando confirmar com os entrevistados a aplicabilidade destas ferramentas 
no processo de gerenciamento das comunicações. A definição da amostra e dos entrevistados para a 
aplicação dos questionários foi intencional e dirigida a profissionais da área, ou seja, gerentes de projeto 
associados ao Project Management Institute (PMI) e à ABGP – Associação Brasileira de Gerenciamento 
de Projetos (vinculada à International Project Management Association). 
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4 RESULTADOS PARCIAIS 
O resultado inicial da pesquisa foi a identificação das ferramentas de TI com características e 
funcionalidades que fossem úteis no processo do gerenciamento das comunicações. As três ferramentas 
escolhidas para serem verificadas quanto ao seu uso e efetividade nos processos de gerenciamento de 
comunicação em obras são: os computadores de mão, as extranets e o CADnD. 

As extranets podem ser definidas como redes de computadores que utilizam tecnologia da Internet para 
interligar empresas, fornecedores e clientes com objetivos comuns. Elas apresentam como um meio 
através do qual seus usuários podem realizar o armazenamento de informações e auxiliar na realização de 
orçamentos, cronogramas, planejamentos e demais atividades relacionadas a um empreendimento 
(PICORAL; SOLANO, 2001). 

KULADINITHI; TIMM-GIEL; GÖRG (2004) indicam que a utilização de computadores de mão deve 
revolucionar os processos de trabalho do setor da construção, com um novo paradigma na computação: 
levar as capacidades de um computador normal ao dispositivo pessoal do construtor, podendo ser usado 
para melhoria da eficiência e eficácia do trabalho. O processo do gerenciamento das comunicações com a 
utilização de dispositivos móveis possibilita a troca de informações com maior segurança e rapidez, 
levando a uma maior eficiência e confiabilidade no processo. 

Na área de pesquisa, estudos acadêmicos e industriais se concentraram no desenvolvimento do CADnD 
(AOUAD et al., 2005), que pode ser entendido como a intensiva utilização de modelos tridimensionais 
geométricos de edificações, integrando-se com dimensões de custo (4D),  tempo (5D) e visualizações em 
ambientes de Realidade Virtual, além de outras visões possíveis como a de produto, por exemplo. Apesar 
de se concentrar na gerência dos documentos e integração de projetos de um empreendimento, o CADnD 
pode criar um apoio indireto ao gerenciamento das comunicações pela integração de sistemas e visões 
proporcionada durante o processo de execução de uma edificação. 

Com base nas características destas ferramentas de TI foi estruturado um questionário relacionando estas 
características às fases do Gerenciamento das Comunicações do Projeto proposto pelo PMI (2004): 
planejamento das comunicações, distribuição das informações, relatório de desempenho e gerenciamento 
das partes interessadas. A segunda etapa da pesquisa, que é a aplicação do questionário e a análise dos 
dados, ainda está em andamento e será publicada em breve, nela será apresentada a visão dos profissionais 
do mercado frente a real utilização destas tecnologias nas atividades diárias de um gerente de projetos. 
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