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PARA EXECUTAR COM SUCESSO PROJETOS GRANDES E COMPLEXOS, TORNA-SE ESSENCIAL QUE AS 
PESSOAS CERTAS SE COMUNIQUEM ENTRE SI. A COMUNICAÇÃO AJUDA A COORDENAR ESFORÇOS, 

ASSEGURANDO QUE TODOS OS PONTOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES COMPONENTES 
DO PROJETO SEJAM BEM ENTENDIDOS POR TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE. INFELIZMENTE, 

NA PRÁTICA TEM SIDO DIFÍCIL MEDIR ESSES PADRÕES DE COMUNICAÇÃO E DESCOBRIR O 
QUE AS EQUIPES PRECISAM EFETIVAMENTE COORDENAR. PARA ENFRENTAR ESSE PROBLEMA, 
EU E MEUS COLEGAS DA SOCIOMETRIC SOLUTIONS CRIAMOS O CRACHÁ SOCIOMÉTRICO, UM 

DISPOSITIVO DE SENSORIAMENTO PORTÁTIL, QUE CAPTURA INTERAÇÃO FACE A FACE E OUTROS 
DADOS COMPORTAMENTAIS, POSSIBILITANDO TER UMA VISÃO MAIS OBJETIVA E DETALHADA 

DOS PADRÕES DE COMUNICAÇÃO QUE ACONTECEM NO LOCAL DE TRABALHO. ATRAVÉS DE UM 
ESTUDO DE CASO, DEMONSTRAMOS COMO ESSA TECNOLOGIA PODE TRANSFORMAR DE FORMA 

SUBSTANCIAL A MANEIRA COMO AS ORGANIZAÇÕES SÃO ADMINISTRADAS, DISCUTINDO AS 
IMPLICAÇÕES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS.
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de conexões onde todos esses contatos fa-
lam uns com os outros?

No contexto da gestão de projetos, as 
redes sociais são cruciais. Tem sido bem 
documentado que em projetos complexos, 
como na indústria aeronáutica, se a rede 
social da equipe do projeto não equivale às 
dependências entre os subsistemas compo-
nentes do projeto, a ocorrência de erros será 
extremamente provável. 

Além de satisfazer as dependências, as 
redes sociais são essenciais para promover 
o fluxo de informações e o apoio social. Es-
tando conectado com pessoas em diferentes 
partes da organização, o indivíduo deverá 
receber informações mais rápido que os que 
não dispõem dessas conexões. Essas infor-
mações serão também mais diversificadas 
do que aquelas de posse das pessoas cujos 
contatos estejam concentrados numa única 
área. Mas se os laços se dispersarem muito, 
então será difícil “falar o mesmo idioma” do 
seu grupo, pois o indivíduo estará se relacio-
nando com muitos círculos diferentes. Da 
mesma forma, essa pessoa não terá muitos 
contatos de confiança, pois faltará quem, na 
sua rede, lhe endosse e se comunique com 
seus outros contatos.

As bases da Tecnologia de 
Monitoração Sociométrica

Pesquisadores e profissionais têm uti-
lizado pesquisas de opinião e observadores 
humanos para medir as redes sociais, mas 
como mostrado repetidamente, as redes ob-
tidas através desses métodos, além de terem 
um escopo limitado, são incompletas e su-
jeitas a polarizações afetivas e de memória 
(Mergel, Lazer e Binz-Scharf, 2008).  

Recentemente, dados gravados eletro-
nicamente sobre comunicação e compor-
tamento têm proposto uma solução para 
resolver as limitações da abordagem tra-
dicional (Aral, Brynjolfsson e Van Alstine, 
2006). Não somente são as fontes de dados 
como e-mail, mensagem instantânea (ins-
tant messaging – IM), e computadores muito 
utilizadas, como também os dados desses 
tipos de sistemas eletrônicos são facilmen-
te acessíveis e promovem uma riqueza de 
informação ordens de magnitude mais pre-

Introdução

Quanto mais aumenta a complexidade 
dos projetos, mais intensa é a necessidade 
de comunicação e de colaboração. Essa é 
uma realidade indiscutível nas modernas 
organizações, mas é aceita sem se levar 
muito em conta as suas implicações.

O que é colaboração? O que significa 
comunicação efetiva? Tipicamente, na ges-
tão de projetos, a resposta assume a forma 
de uma estrutura organizacional e de um 
processo formal e extremamente complexo,  
criados para assegurar a satisfação de requi-
sitos e a perfeita definição das interfaces en-
tre os diferentes componentes. 

Na prática, entretanto, esses processos 
apenas englobam uma pequena parte do que 
a comunicação realmente significa. As pes-
soas se comunicam, mas não apenas com 
aquelas às quais estão formalmente conecta-
das no organograma da empresa. O sucesso 
de um projeto não depende exclusivamente 
dos procedimentos extremamente com-
plexos que criamos em torno dele, mas do 
fato de que até que ponto as pessoas certas 
conversam umas com as outras. É isso, na 
essência, a base da gestão de projetos. 

O problema é que medir padrões de 
comunicação tem, tradicionalmente, sido 
muito difícil. Profissionais e pesquisadores 
usam ferramentas como pesquisas de opi-
nião e observadores para obter esses dados, 
mas eles são inerentemente polarizados, 
imprecisos e não permitem sua aplicação 
adequada para o nível de complexidade dos 
projetos atuais, que podem chegar a envol-
ver dezenas de milhares de pessoas. 

Para endereçar esse problema, eu e 
meus colegas da Sociometric Solutions cria-
mos o Crachá Sociométrico, um dispositi-
vo de sensoreamento portátil que captura 
uma interação face a face e outros dados 
comportamentais que dão uma visão ob-
jetiva e detalhada de como os padrões de 
comunicação se dão no local de trabalho. 
Os resultados alcançados receberam am-
plo reconhecimento, sendo agraciados com 
vários prêmios, dentre eles destacamos os 
prêmios dos periódicos Harvard Business 
Review “Top 10 Breakthrough Ideas” (10 Melho-

res Ideias Inovadoras) e Technology Review 
“Top 10 Emerging Technologies” (10 Melhores 
Ideias Emergentes). 

Através de um estudo de caso, demons-
tramos como essa tecnologia pode transfor-
mar de forma radical a maneira como as 
organizações são administradas, discutindo 
as implicações específicas na área de gestão 
de projetos.

Redes Sociais e Colaboração 

Durante as últimas cinco décadas, pes-
quisadores em ciências sociais vêm desen-
volvendo a área da análise das redes sociais 
no sentido de entender como ocorre a co-
laboração. As redes sociais descrevem os 
padrões de relacionamento que conectam 
os indivíduos. No âmbito das redes sociais, 
esses padrões de relacionamento ou de co-
municação são representados na forma de 
grafos, com nós representando indivíduos e 
arcos ou relações representando um evento 
de relacionamento ou de comunicação en-
tre duas pessoas. Um exemplo de uma rede 
social representada como um grafo é apre-
sentado na Figura 1. 

 Através desse arcabouço, é possível es-
tudar não apenas o volume total de comu-
nicação utilizado por um indivíduo, mas 
também a estrutura dessa comunicação. 
Por exemplo, a pessoa está se comunicando 
com outras que não conversam muito entre 
si, ou estão elas imersas numa densa rede 

Figura 1 – Diagrama de uma rede social. Nós 
representam indivíduos e arcos representam 

relacionamentos.
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