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RESUMO 
 
 

Com o avanço da tecnologia as empresas necessitam cada vez mais de meios de 
comunicações que lhe tragam mais produtividade, qualidade e o mínimo custo possível. O 
grande desafio ao adquirir uma nova comunicação é implementar e gerenciar seu projeto, afim 
de torna-la disponível para todos os seus funcionários, o seu manuseio correto, os custo da 
utilização e implantação, os processos legais envolta do sistema e o custo-benefício que esse 
tipo de comunicação pode trazer à empresa. O desafio abordado no tema da pesquisa é 
implementar um meio de comunicação em uma empresa que possui inúmeras limitações em 
relação a comunicação com o meio externo e interno. A companhia denominada “DLA” é uma 
mineradora estabelecida na cidade de Taubaté-SP, com uma enorme expansão territorial e 
localizada no meio de uma floresta onde não há comunicação por telefonia celular, é coberta 
por um serviço de internet via rádio, através de antenas localizadas em pontos altos ao seu 
redor, com um link de dados ponto a ponto com o provedor de internet, pois possui uma área 
coberta por interferências como árvores, rios, montanhas e plantações. A pesquisa traz as 
melhores práticas de gestão para o desenvolvimento de um projeto na empresa, levanta toda a 
história da comunicação abrangendo dados técnicos e históricos e um manual com inúmeras 
informações para qualquer empresa que possua o interesse de implantar um projeto de 
comunicação via rádio digital. A pesquisa científica trouxe a oportunidade de desenvolver um 
projeto e conhecer todas as suas implicações, levantar os processos de gestão descrita por 
diversos autores e a experiência de abordar um tema inovador. O objetivo da pesquisa 
científica é mostrar a importância da comunicação via rádio digital, mostrar as diferenças entre 
o rádio digital e analógico, citar os processos jurídicos que envolvem este tipo de comunicação, 
detalhar como criar um projeto e fazer a sua gestão para que na implantação atenda a 
expectativa da empresa e todos os envolvidos. O trabalho usou a empresa como estudo para o 
desenvolvimento do projeto, com base no PMI (Project Management Institute), uma 
organização conhecida e respeitada por gerentes do mundo inteiro, como apoio para a gestão 
dos processos e dos diversos livros e artigos da área para um trabalho que aborde a realidade 
e dificuldades de se criar um projeto, desenvolver, gerenciar seu cronograma e objetivos até a 
sua instalação. Como resultado final obteve-se êxito na implementação do trabalho, que foi 
aceito e aprovado pela empresa, que adota até hoje a comunicação via rádio digital como seu 
principal meio de comunicação interno entre seus funcionários. Por fim, conseguiu-se atingir a 
expectativa da empresa em fornecer uma comunicação eficaz que atenda suas necessidades 
evitando custos maiores e demora no processo de entrega. 


