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Resumo 

 

O objetivo deste relatório é propor a categorização das Lições aprendidas em Gestão de Projetos 

no Centro de Informática, fundamentada na gestão da informação e na gestão do conhecimento, a 

fim de atingir os objetivos estratégicos por meio da criação de conhecimento. A criação do 

documento Lições Aprendidas bem como sua compilação estão previstas no Processo de Gestão 

de Projetos do Cenin – PGP-Cenin. Além do histórico documental, há também o conhecimento 

tácito dos gerentes e do escritório de projetos. A abordagem escolhida foi a histórico-descritiva, 

pesquisa documental e o uso da técnica da observação participante. As conclusões apontam 

principalmente para a necessidade de seguir o processo de gestão da informação desde o início, 

que as categorias de classificação não se esgotam com esta proposta e que quaisquer ações 

necessitam ser validadas com os stakeholders. 

Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento, Gestão de Informação, Gestão de Projetos, 

Escritório de Projetos, Gestão de Portfólio, PMO e a Gestão do Conhecimento, Lições 

Aprendidas, Gestão de Pessoas e Gestão de Comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o estabelecimento da Metodologia da Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados 

em 2009 (BRASIL, 2009a), o Centro de Informática (Cenin) vem atuando na Gestão de Projetos. 

Por meio da Seção de Gestão de Projetos de TIC (SPROJ), desempenhando o papel de Escritório 

de Projetos, a gestão de projetos no Cenin foi implantada paulatinamente para ir conquistando a 

adesão à disciplina e à metodologia. 

O Processo de Gestão de Projetos do Cenin –PGP-Cenin (CAMARANET, 2017d) foi 

criado, alinhado à Metodologia de Gestão de Projetos da Casa, para estabelecer um subconjunto 

de documentos obrigatórios que suprem as necessidades de documentação e comunicação 

comuns em projetos da Câmara dos Deputados, dentre eles o documento de Lições Aprendidas. 

Esses documentos são denominados “artefatos” no PGP-Cenin. 

O cenário da gestão de projetos no Cenin é de um portfólio de projetos sempre acima de 

100 projetos. Esse portfólio atende a todas as diretorias da Casa, possui mais de 50 gerentes de 

projetos, distribuídos em todas as coordenações do Cenin, com seus diversos stakeholders. 

Observa-se o conhecimento explícito, por meio do histórico documental (pelo porte dos 

portfólios, pelos anos de atuação do Cenin e pelos artefatos dos projetos) e o conhecimento tácito 

devido à quantidade e diversidade de stakeholders envolvidos nos projetos. Porém, esse aspecto 

positivo é contrariado pelo percentual de projetos em dia (abaixo de 50%) e atraso médio dos 

projetos (superior a 40%). Experiências anteriores sobre a divulgação das lições aprendidas não 

obtiveram êxito. 

Diante do exposto, com o intuito de explorar o possível potencial das lições aprendidas 

para gerar conhecimento e colaborar para o sucesso dos projetos (atingir os objetivos 

estratégicos), este estudo visa a categorizar as lições aprendidas registradas formalmente na 

ferramenta corporativa de gestão de projetos, sustentado pela gestão da informação e gestão do 

conhecimento. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

1.1 Breve história da Instituição 



 

 

O modelo de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados foi estabelecido pela Portaria 

n. 233, de 28/12/2009 (BRASIL, 2009b, p. 7). Tal modelo prevê escritório corporativo e setoriais 

de gestão em diretorias, indica os requisitos necessários para o papel de gerente de projeto, sendo 

a indicação por discricionariedade do patrocinador, e sugere que o gerente tenha 

preferencialmente dedicação exclusiva ao projeto, sem prever remuneração específica para 

desempenhar este papel. 

O Cenin é o órgão responsável pela TIC da Câmara dos Deputados. Hierarquicamente 

vinculado à Diretoria Administrativa, o Cenin, por ser departamento, não é previsto na referida 

Portaria como um Escritório de Gestão, mas aderiu à metodologia de gestão de projetos da Casa 

(BRASIL, 2009a). 

O Cenin criou a Coordenação de Apoio a Governança e Gestão de TIC em setembro de 

2009, para tratar dos assuntos de governança e gestão de TIC no Cenin (Projetos, Processos de 

TIC, Segurança da Informação, Contratações e Divulgação). 

1.2 Organograma 

A Seção de Planejamento e Gestão de Projetos de TIC (SProj), hierarquicamente 

vinculada à Coordenação de Apoio a Governança e Gestão de TIC (Coges), é área responsável 

pela gestão de projetos de TIC, conforme pode ser observado no organograma do Cenin, no 

Anexo 1. 

1.3 Missão, visão, valores e objetivos da Instituição 

A missão, visão, valores e objetivos do Cenin (Quadro 1) estão estabelecidos no 

Planejamento Estratégico de TIC – 2014-2018 (BRASIL, 2014). 

Quadro 1 – Planejamento Estratégico de TIC 

Missão Planejar, coordenar e prover soluções efetivas de TIC, viabilizando o cumprimento da missão da 

Câmara dos Deputados. 

Visão Ser ator estratégico da Câmara dos Deputados, prestando serviços de TIC com qualidade e 

tempestividade, de forma a participar da consolidação de um parlamento moderno, transparente e com 

ampla participação dos cidadãos. 

Valores Ética; Comprometimento; Cooperação; Inovação; Transparência; Excelência Técnica 

Objetivos Viabilizar maior aproximação à sociedade; 

Contribuir para o aumento da eficiência da casa no cumprimento da missão; 

Aumentar a capacidade de atendimento da TIC; 

Impulsionar a Governança e a Gestão Corporativa; 

Melhorar o atendimento aos parlamentares; 

Atrair e motivar servidores a permanecerem na Área Central de TIC; 

Aprimorar e ampliar a oferta de serviços de TIC dirigidos à participação popular e ao cumprimento da 



 

 

missão institucional; 

Prover ambiente de TIC moderno, disponível e com a capacidade requerida para atender às demandas. 

Fonte: Brasil (2014) 

 

1.4 Caracterização do órgão de estudo 

O órgão em questão é a Seção de Gestão de Projetos de TIC (SProj), da Coges, do Cenin. 

A principal atribuição da SProj é a de Escritório de Projetos. A seção é responsável pelas funções 

consultivas para os gerentes de projeto do Cenin, fornecendo modelos, melhores práticas, 

treinamento, acesso à informação sobre gestão de projetos e lições aprendidas, da metodologia de 

gestão de projetos da Casa. 

A seção também acompanha o portfólio de projetos do Cenin, com um olhar mais amplo 

sobre os projetos, como interdependência de projetos, riscos, análise sobre a capacidade das 

equipes ou do gerente, além de subsidiar os gestores para a tomada de decisões, participar de 

processos e seções com os quais tem interface. 

 

2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será apresentada a sustentação teórica para o desenvolvimento deste 

Relatório de Intervenção, com a abordagem sobre Lições Aprendidas em cada disciplina, sempre 

que possível. 

2.1 Gestão de Projetos 

Sendo projeto o esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único, frequentemente utilizado como um meio para alcançar os objetivos estratégicos 

da organização (PMI, 2013, p. 3), o PMI (2013, p. 5) define gestão de projetos como a aplicação 

de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto para alcançar os 

requisitos do projeto. A gestão de projetos é realizada através da aplicação e integração dos 

processos de gerenciamento de projetos agrupados logicamente e categorizados em cinco grupos 

de processo: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e controle, e Encerramento. 

O PMI define lições aprendidas como o conhecimento obtido durante o projeto que 

mostra como os eventos do projeto foram endereçados, ou deveriam ser endereçados no futuro, 

com o propósito de melhorar o desempenho futuramente (PMI, 2013, p. 544). Define também a 

base de conhecimento de lições aprendidas como o armazenamento de informações históricas e 



 

 

lições aprendidas sobre os resultados das decisões anteriores de seleção de projetos e o 

desempenho anterior dos projetos (PMI, 2013, p. 544). 

2.2 Gestão de Portfólio 

A gestão de portfólio se refere à gestão centralizada de um ou mais portfólios para 

alcançar os objetivos estratégicos. A gestão de portfólio se concentra em garantir que os 

projetos e programas são revisados para priorizar a alocação de recursos, e que o 

gerenciamento do portfólio é consistente e alinhado às estratégias da organização (PMI, 

2013, p. 9). 

Um dos objetivos da gestão de portfólio é maximizar o valor do portfólio através do 

exame cuidadoso dos seus componentes: programas, projetos e outros trabalhos relacionados. O 

plano estratégico organizacional torna-se fator primário para guiar os investimentos em projetos. 

Ao mesmo tempo, projetos fornecem feedback a programas e portfólios por meio de relatórios de 

status, lições aprendidas e requisições de mudança, que podem ajudar a identificar impactos em 

outros projetos, programas e portfólios (PMI, 2013, p. 9) 

 

2.3 Escritório de Projetos 

O Escritório de Gestão de Projetos [Project Management Office – PMO] é a estrutura 

organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologia, ferramentas e técnicas (PMI, 2013, p. 11). 

O PMO integra dados e informações dos projetos estratégicos corporativos e avalia quão 

alto é o grau de atingimento dos objetivos estratégicos. O PMO é a ligação natural entre os 

portfólios, programas e projetos da organização e os sistemas de indicadores corporativos (ex. 

Balanced Scorecard) (PMI, 2013, p. 11). 

As responsabilidades do PMO podem variar de fornecimento de funções de suporte ao 

gerenciamento de projetos até ser realmente responsável pelo gerenciamento direto de um ou 

mais projetos. Para Barcaui (2012, p. 12), em termos gerais, um PMO deveria ser o provedor 

principal de serviços de gestão de projetos para a sua empresa. 



 

 

Para o PMI (2013, p. 11), a função primária do PMO é suportar gerentes de projetos das 

mais variadas formas, apresentadas no Quadro 2, que incluem, mas não se limitam a: 

Quadro 2 – Variadas formas de suporte do PMO 

PMO 

Gerenciar recursos compartilhados entre todos os projetos administrados pelo PMO. 

Identificar e desenvolver metodologia de gerenciamento de projetos, melhores práticas e padrões 

Coaching, mentoring, treinamento e fiscalização 

Monitoramento da conformidade em relação aos padrões, políticas, procedimentos e modelos de 

gerenciamento de projetos através de auditoria de projetos 

Desenvolvimento e gerenciamento de padrões, políticas, procedimentos, modelos e outra 

documentação compartilhada (ativos do processo organizacional); 

Coordenar a comunicação entre projetos. 

           Fonte: Elaborado pela autora, com base em PMI (2013, p. 11) 

 

O PMI (2013, p. 12) aponta que gerentes de projetos e PMOs perseguem diferentes 

objetivos e, como tal, são dirigidos por diferentes requisitos. Todos esses esforços estão alinhados 

com as necessidades estratégicas da organização. Diferenças entre os papéis dos gerentes de 

projeto e o PMO são listadas no Quadro 3 a seguir: 

Quadro 3 – Diferenças entre os papéis de gerentes de projetos e de PMO 

Gerente de projeto PMO 

Foca nos objetivos específicos do projeto. Gerencia principais mudanças de escopo de 

programa, que podem ser vistas como 

oportunidades potenciais para melhor alcançar 

os objetivos de negócio. 

Controla os recursos atribuídos ao projeto para 

melhor alcançar os objetivos do projeto 

Otimiza o uso dos recursos organizacionais 

compartilhados entre todos os projetos 

Gerencia as restrições (escopo, tempo, custo, 

qualidade, etc.) do projeto 

Gerencia as metodologias, padrões, 

riscos/oportunidades em geral, métricas e 

interdependência entre projetos no nível de 

negócio 

           Fonte: Elaborado pela autora, com base em PMI (2013, p. 12) 

 

2.4 Ativos do Processo Organizacional 

Ativos do processo organizacional são os planos, processos, políticas, procedimentos e 

bases de conhecimento específicas para e usadas pela organização executora. Incluem 

qualquer artefato, prática, ou conhecimento de qualquer ou todos das organizações 

envolvidas no projeto que podem ser usadas para executar ou governar o projeto. Os 

ativos do processo também incluem as bases de conhecimento da organização, tais como 

lições aprendidas e informações históricas (PMI, 2013, p. 26). 

Os ativos do processo organizacional são entradas e/ou saídas em todos os grupos de 

processos da gestão de projetos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e 

Encerramento (PMI, 2013, p. 52). 



 

 

Novo é reconhecer o conhecimento como um ativo corporativo e entender a necessidade 

de geri-lo e cerca-lo do mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos 

mais tangíveis. A necessidade de extrair o máximo de valor do conhecimento 

organizacional é maior agora do que no passado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 

14). 

 

2.5 Gerenciamento de Processos de Negócio 

A gestão de processos busca identificar os processos de trabalho, conhecer como eles 

são executados, propor soluções para os problemas encontrados, acompanhar a 

implantação de melhorias e monitorar resultados.  

A compreensão, o aperfeiçoamento e a gestão de processos de trabalho auxiliam a gestão 

cotidiana e estratégica, pois fornecem informações que orientam a tomada de decisões 

(CAMARANET, 2017b).  

Segundo o Guia para Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo Comum de 

Conhecimento (CBOK, 2013, p. 33): 

Gerenciamento de Processos de Negócio representa uma nova forma de visualizar as 

operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Essa visão 

compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, 

independentemente de quais áreas funcionais ou localizações estejam envolvidas. 

Começa em um nível mais alto do que o nível que realmente executa o trabalho e, então, 

subdivide-se em subprocesso que devem ser realizados por uma ou mais atividades 

(fluxos de trabalho) dentro de funções de negócio (áreas funcionais). As atividades, por 

sua vez, podem ser decompostas em tarefas e, adiante, em cenários de realização de 

tarefa e respectivos passos. 

 

2.6 Gestão da Informação 

A informação contribui de muitas formas para uma execução mais eficaz das estratégias 

de uma organização (MCGEE; PRUSAK, 1994, 105).  

Os processos e a arquitetura da informação existem para promover determinados tipos 

de comportamento em relação à informação dentro das organizações. A informação não 

tem qualquer valor para uma organização até que seja colocada em prática. A maneira 

como os indivíduos se comportam em relação à informação – como eles adquirem, 

filtram, analisam e comunicam – é tão importante para a organização quanto a própria 

informação. Se a informação é a matéria-prima das decisões, o comportamento em 

relação à informação abrange as atividades de criação – e de destruição – de valores que 

atuam sobre a matéria-prima. (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 106). 

 No modelo de gerenciamento da informação (Figura 1) proposto McGee e Prusak (1994, 

p.108) a informação recebe ênfases diferentes em cada segmento econômico e em cada 

organização (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 107). 



 

 

 
Figura 1 – Tarefas do processo de Gerenciamento de Informações 

Fonte: McGee e Prusak (1994, p. 108) 

 

2.6.1 Papéis do Gerenciamento de Informações 

McGee e Prusak (1994, p. 110) definem quatro categorias principais de empregados 

seriamente engajados em pelo menos uma das tarefas associadas ao gerenciamento de 

informações: Bibliotecas da empresa, área de informática, área usuária e assistentes executivos. 

Dois desses grupos são considerados funcionalmente “gerentes de informação”: equipes 

da biblioteca da empresa e profissionais da área de informática. 

As bibliotecas da empresa têm um grande interesse na promoção do papel de informações 

externas dentro da organização, e são geralmente treinadas para a identificação, aquisição, 

organização e armazenamento gerados externamente (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 110). 

Os bibliotecários, porém, às vezes prestam um importante serviço que raramente é 

mencionado em textos sobre serviços: a informação que mantêm na empresa sobre quem 

procurou anteriormente por material similar ou ajudar a encontrar, dentro da organização, quem 

pudesse ajudar  quando precisassem de alguma informação (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 111). 

McGee e Prusak (1994, p. 111) evidenciam que as pessoas preferem utilizar outras 

pessoas como fonte de informação, e precisam de ferramentas para identificar a quem procurar 

em sua busca por informações importantes. 

Os profissionais de informática têm as seguintes características funcionais: 

desenvolvimento de serviços e produtos de informação e disseminação e distribuição de 



 

 

informação. Para McGee e Prusak (1994, p. 112), se os profissionais de informática unirem suas 

características a outras importantes funções de informação, seus esforços em produzir serviços e 

produtos estratégicos se mostrarão ainda mais benéficos à organização. 

Conforme pesquisa de Davenport (1994, apud MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 113), as áreas 

usuárias geralmente criam suas próprias redes de fornecedores de informação, tanto formais 

como informais, e as utilizam para obter todas as informações necessárias que não estejam “à 

mão”. A existência de muitas redes informais nas organizações faz surgir a pergunta: Que fazer 

com elas? 

Quanto aos assistentes executivos, estes são funcionários habilitados, sem função 

específica, que, com mais frequência, trabalham para executivos assessorando-os em 

tarefas como planejamento, redação de relatórios e produção de apresentações, ou como 

assessores parlamentares experientes, que exercem um importante papel na pesquisa, 

redação e aprovação das leis. O trabalho que realizam gera um efeito desproporcional no 

desempenho de uma organização (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 113).  

 

2.7 Gestão do Conhecimento 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 68), partindo do pressuposto de que o 

conhecimento é criado por meio da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, postulam quatro modos diferentes de conversão de conhecimento: Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização, denominado modelo SECI (Figura 2). 

Resumidamente, a socialização é um processo de compartilhamento de experiências e a 

partir daí da criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 69). A externalização é um processo de 

criação do conhecimento perfeito, na medida em que o conhecimento tácito se torna explícito, 

expresso na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 71). A combinação é um processo de sistematização de conceitos em um 

sistema de conhecimento. Esse modo de conversão do conhecimento envolve a combinação de 

conjuntos diferentes de conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 75). A 

internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito. É 

intimamente relacionada ao “aprender fazendo” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 77). 



 

 

 
Figura 2 – Espiral do conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80) 

 

 
Figura 3 – Espiral de criação do conhecimento organizacional 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82) 

 

O conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base da criação do conhecimento 

organizacional. A criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral (Figura 3) 

que começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que cruzam 

fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 

p. 82). 



 

 

O modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional (Figura 

4), compreende as fases: (1) compartilhamento do conhecimento tácito; (2) criação de conceitos; 

(3) justificação dos conceitos; (4) construção de um arquétipo; e (5) difusão interativa do 

conhecimento [cross-leveling knowledge] (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 96). 

 

 
Figura 4 – Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96) 

 

 

 

2.8 Práticas de gestão do conhecimento 

Assis (2015, p. 31), em seus estudos, usou indistintamente o termo “práticas de GC” para 

técnicas, instrumentos e métodos, procedimentos relacionados aos processos e fluxos de GC que 

visam identificar, capturar, gerar, compartilhar, utilizar e mensurar o conhecimento 

organizacional.  

Assis (2015, p. 41) apresenta no   Quadro 4 a classificação das práticas de GC 

pelos seguintes critérios: fluxo de processos de GC, nível organizacional e orientação 

tecnológica. 



 

 

 

  Quadro 4 – Classificação das práticas de gestão 

Critérios Classificação 

Fluxo de Processos 

Identificar 

Capturar 

Compartilhar 

Reter 

Utilizar 

Mensurar 

Nível Organizacional 
Estratégico 

Tático 

Orientação Tecnológica 
Forte orientação tecnológica 

Fraca orientação tecnológica 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Assis (2015) 

 

Segundo Skyrme (2007, apud ASSIS, 2014, p. 31) há cerca de 80 práticas. O Quadro 5 

apresenta um resumo a partir das 44 práticas de GC inventariadas por Assis (2015, p. 31) e 

apresentadas na proposta de intervenção deste trabalho: 

Quadro 5 – Descrição das práticas de GC 

Elementos Prática de GC Descrição resumida 

Ambientes 

colaborativos 
Café do conhecimento 

Espaço, físico ou virtual, em que se realizam debates para refletir, 

desenvolver e compartilhar pensamentos e intuições que surgem 

em um ambiente não confrontativo, visando à promoção de 

reflexão e compartilhamento. 

Capital intelectual 

Banco de 

competências 

Também denominado banco de talentos, páginas amarelas ou 

páginas brancas: trata-se de um repositório de informações sobre a 

capacidade técnica, científica, artística e cultural dos recursos 

humanos da organização.  

Gestão de ativos 

intangíveis 

Prática relacionada a políticas e diretrizes internas da organização 

que visam ao gerenciamento de recursos intangíveis, procurando 

identifica-los e mensurá-los para otimizar a sua utilização. 

Peer assist, revisão 

pré-ação. 

Visa promover a revisão de conhecimento pré-ação, consistindo na 

reunião de experts para obtenção e revisão de conhecimentos 

necessários, a partir da expertise, experiência e lições aprendidas 

em contextos similares, antes da execução de uma atividade, 

projeto ou resolução de problemas. 

Plano de competências 

Sequências de atividades elaboradas em diferentes mídias com o 

objetivo de se complementarem e de construírem o conhecimento a 

respeito de um tema, trilhas de aprendizagem, ou desenvolvimento 

de competências específicas. Trata-se de experiências de 

aprendizagem planejadas para tornar o processo de aquisição e 

absorção de um conhecimento efetivo e adequado aos diferentes 

profissionais e formas de aprendizagem. 

Técnicas Brainstorming 

Técnica específica para gerar ideias novas. O processo é 

normalmente dividido em duas fases: divergência e convergência. 

Na primeira fase, todas as ideias são consideradas válidas. Em uma 

segunda fase, os participantes criticam as ideias apresentadas, 

destacando primeiramente o que acham consensualmente positivo. 



 

 

Elementos Prática de GC Descrição resumida 

Coaching 

Modalidade de gestão de desempenho na qual um expert elabora 

atividades de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento, sem, 

no entanto, participar da execução das atividades. 

Gestão de Conteúdo 

Processo de seleção, captura, classificação, indexação, registro e 

depuração de informações, envolvendo pesquisa contínua de 

conteúdos dispostos em instrumentos como bases de dados, árvores 

de conhecimento e redes humanas. 

Mapeamento do 

conhecimento 

Levantamento e registro do conhecimento organizacional sobre 

processos, produtos, serviços e relacionamentos. Inclui a 

elaboração de mapas e árvores do conhecimento, descrevendo 

fluxos e relacionamento de indivíduos, grupos ou organizações. 

Taxonomia 

O termo se refere ao estudo geral dos princípios de classificação 

particularmente por biblioteconomistas e especialistas em ciência 

da informação. Nos últimos desenvolvimentos de técnicas e 

práticas de GC, essas ferramentas têm sido enfatizadas como 

estruturas essenciais para que sistemas de armazenamento, 

extração e pesquisa de informação e conhecimento sejam 

otimizados em sua eficácia. 

Narrativa 

Técnica utilizada em ambientes de GC para descrever assuntos 

complexos, expor situações, comunicar lições aprendidas, 

interpretar mudanças culturais. Trata-se do relato de pessoa 

envolvida em eventos relevantes para a organização. 

Softwares Sociais 

Videoconferência, 

salas de bate papo, 

mensagem eletrônica 

Ferramentas tecnológicas que facilitam a colaboração e o 

compartilhamento de informação e conhecimento. 

Análise de redes 

sociais 

Instrumento que permite identificar as relações formais e informais 

entre os atores envolvidos nos processos organizacionais. As redes 

sociais podem ser representadas por meio de diagramas, em que os 

nós são representados por pontos e as ligações são representadas 

por linhas. A análise das redes sociais centra o seu interesse nas 

relações entre os diversos atores e não nas suas características, 

permitindo identificar formadores de opinião, bem como otimizar 

os fluxos de comunicação e, por conseguinte, a forma como o 

conhecimento pode ser distribuído e compartilhado. 

Wiki 

Aplicativo ou software que permite a qualquer pessoa criar e 

alterar páginas de um sítio da intranet ou internet, funcionando 

como gerenciador de conteúdo 

Tecnologias 

Data Warehouse 

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura 

hierarquizada disposta em bases relacionais, permitindo 

versatilidade na manipulação de grandes massas de dados. 

Portais corporativos 

Espaço web de integração dos sistemas corporativos. Trata-se de 

um ambiente de trabalho, interface de acesso ao repositório de 

conhecimento organizacional. 

Memória 

Lições aprendidas 

(revisão de 

aprendizagem) 

Trata-se de relatos de experiência em que se registram os fatos 

ocorridos, os resultados esperados, análise das relações de causa, as 

diferenças entre os resultados esperados e aqueles efetivamente 

obtidos. 

Memória 
Retenção de 

conhecimento 

É constituída de ações destinadas a capturar e reter o conhecimento 

de colaboradores em processo de desligamento, principalmente por 

aposentadoria. Destacam0se instrumentos como entrevista de 

desligamento, envolvimento de trabalhadores sêniores em processo 

de coaching e mentoring,  ou ainda, redes ou comunidades de 



 

 

Elementos Prática de GC Descrição resumida 

prática com a utilização de extranets. 

Repositórios de 

conhecimento 

Constituem bancos de dados direcionados ao armazenamento do 

conhecimento organizacional, entendido como toda a informação 

contextualizada gerada internamente ou, ainda, aquela obtida 

externamente. 

Avaliação 
Balanced Scorecard 

(BSC) 

Sistema de mensuração do desempenho organizacional, vinculado 

à gestão estratégica. O BSC se torna potencialmente uma prática de 

GC quando é incorporado definitivamente à estratégia da 

organização por meio de indicadores específicos relacionados à sua 

utilização. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Assis (2015) 
 

O Quadro 6 apresenta as práticas de GC, já classificadas pelo critério “Nível 

Organizacional” (ASSIS, 2015, p. 41). 

Quadro 6 – Classificação das práticas de gestão pelo critério Nível Organizacional 

 
Fonte: Assis (2015, p. 41) 

 

2.9 O PMO e a Gestão do Conhecimento 

Para Hobbs (2007, apud BARCAUI, 2012, p. 500), os PMO’s têm papéis altamente 

variáveis e executam uma ampla gama de funções e as funções relacionadas ao conhecimento 

estão entre as funções vistas como menos importantes. 

De Souza e Evaristo (2006, apud BARCAUI, 2012, p. 501) classificam os PMOs em duas 

dimensões: dimensão administrativa e dimensão intensiva em conhecimento. Na dimensão 



 

 

administrativa, o PMO provê suporte administrativo aos gerentes de projetos; ênfase no 

conhecimento explícito. Já na dimensão intensiva ao conhecimento, o PMO gerencia melhores 

práticas, aprendizado em projetos e aumento da maturidade em gerenciamento de projetos na 

organização; ênfase no conhecimento explícito, mas também no conhecimento tácito. 

Os arquétipos de cada dimensão, adaptado de Barcaui (2012, p. 502) com enfoque apenas 

à gestão da informação e à gestão do conhecimento, são resumidos no Quadro 7: 

Quadro 7 – Arquétipos de PMO e o conhecimento 

Dimensão Arquétipo Descrição 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

PMO Auxiliar 
Função administrativa, fornecendo: status dos projetos, identificação de riscos e 

possíveis problemas, e mantém os arquivos do projeto. Reporta sobre projetos, 

tarefas, recursos. 

In
te

n
si

v
a 

em
 c

o
n

h
ec

im
en

to
 

PMO Gerente da 

Informação 

Armazenar informações que são usadas para avaliação (ex. painel de controle 

(“dashboard”)). Acompanhar e relatar o andamento dos projetos. Servir como 

fonte de informações sobre projetos e atualizações consolidadas de status. 

Funções intensamente relacionadas ao conhecimento e em menor escala com 

funções administrativas. 

PMO Gerente do 

Conhecimento 

É um repositório de melhores práticas, sem responsabilidade administrativa. É 

uma base de conhecimento que fornece expertise em projetos, orientação 

(“mentoring”) e treinamento, sendo reconhecido como autoridade da organização. 

Responsável pelo conhecimento relacionado ao gerenciamento de projeto. 

Fornece visão geral de sua carteira (portfólio) de projetos, centra-se nas entregas 

do projeto e é o ponto central responsável pelo sucesso dos projetos específicos. 

Responsável pela captura e gerenciamento das informações sobre projetos e pela 

captura e pelo gerenciamento das melhores práticas e reflexões (“insights”). 

PMO Treinador 

O “Treinador” (“Coach”) é o mais intenso no que se refere ao conhecimento. É 

local das melhores práticas e do conhecimento sobre o estado do gerenciamento 

de projetos na organização. Responsável por reforçar de forma a garantir que as 

melhores práticas serão usadas no gerenciamento de projetos futuros. Controla a 

melhoria focada e é um centro de excelência com responsabilidade de buscar a 

excelência nos projetos da organização. É um forte agente de mudança, cujo 

propósito é vencer as resistências e preparar o caminho para um novo modelo de 

gerenciamento de projetos. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Barcaui (2012, p. 502) 

 

3 DIAGNÓSTICO, MÉTODO E ANÁLISE 

3.1 Diagnóstico da situação atual 

Observa-se que a gestão de projetos no Cenin está alinhada ao planejamento estratégico 

de TIC e da Casa, à metodologia de gestão de projetos da Casa, a qual prevê o documento lições 

aprendidas, e ao que preconiza as melhores práticas de gestão de projetos (PMI, 2013), de gestão 



 

 

de processos (CBOK, 2013), à gestão do conhecimento com o aspecto das lições aprendidas 

(revisão de aprendizagem) (ASSIS, 2015). 

O portfólio de TIC-2015-2016 possuía 77 projetos cadastrados na ferramenta corporativa 

de gestão de projetos. Pelo tamanho do portfólio, deduz-se a existência de conhecimento explícito 

e conhecimento tácito. 

O conhecimento explícito pode ser constatado pela quantidade de documentos de projetos 

registrados, confirmados pelo índice de adesão ao PGP-Cenin de 81%; o conhecimento tácito, 

pelo grande número de stakeholders (gerentes de projetos, membros de equipe, patrocinadores, 

clientes, escritórios clientes, coordenadores). 

O EP perpassa por todos os arquétipos, conforme Quadro 7: PMO auxiliar, por reportar 

regularmente as informações sobre projetos, focadas na geração de um conhecimento explícito 

elementar (BARCAUI, 2012, p. 501); PMO Gerente da Informação, com acompanhamento dos 

projetos para os gestores; PMO Gerente do conhecimento, por contemplar a metodologia, o PGP-

Cenin e as Lições Aprendidas dos projetos; e PMO Treinador, por controlar a melhoria focada e 

buscar a excelência nos projetos da organização. 

Anteriormente à adoção da ferramenta, as lições aprendidas eram registradas como 

documento físico ou eletrônico e compartilhadas na Wiki. 

O Cenin, a fim de realizar a externalização das lições aprendidas dos seus gerentes de 

projetos e reduzir a resistência dos gerentes em registrá-las, adaptou a metodologia de gestão de 

projetos da Casa no PGP-Cenin. As lições aprendidas são registradas na ferramenta, na fase de 

encerramento do projeto, após a assinatura do Termo de Encerramento do Projeto, sem 

necessidade de aprovação do patrocinador (CAMARANET, 2017e). O registro do documento 

sem aprovação do patrocinador corrobora com uma das críticas de Escrivão e Silva (2011) ao 

modelo SECI, quanto à legitimidade e o poder da organização frente aos stakeholders, o que pode 

comprometer a socialização. 

Os documentos de Lições Aprendidas estão restritos aos usuários da ferramenta. O EP, a 

fim de facilitar o acesso a esses documentos, por meio da combinação e da técnica de portal 

corporativo, tornou disponível a todos os membros da Comunidade Cenin (Figura 5), no 

Camaranet (CAMARANET, 2017c), as Lições Aprendidas dos projetos agrupadas por pergunta, 

com a possibilidade de selecionar os projetos que se deseja consultar (Anexo 3). 



 

 

 
Figura 5 – Página do Camaranet 

Fonte: Camaranet, (2017c) 

 

Atualmente há 42 lições aprendidas de projetos de TIC registradas na ferramenta (Anexo 

6), além das registradas apenas em documentos físicos ou eletrônicos.  

Nota-se também o conhecimento tácito do PMO adquirido pelo acompanhamento dos 

projetos e do portfólio nas demais fases do projeto, não registradas pelo PMO e nem pelo gerente 

de projeto na forma de lições aprendidas. A diferença entre os papéis de gerentes de projetos e o 

PMO, registrados no Quadro 3, podem ser estendidas às Lições Aprendidas, pois o momento do 

encerramento, o gerente quer unicamente encerrar o projeto, enquanto o PMO quer que o 

conhecimento não se perca.  

Conforme McGee e Prusak (1994, p.109), devido ao fracasso dos níveis executivos em 

concentrar-se em questões relativas à informação, poucas organizações têm conhecimento das 

informações que já possuem e das que precisam. 

Ao observar as tentativas de consolidar as lições aprendidas e observar o conhecimento 

tácito do PMO, percebe-se à luz da gestão da informação e da gestão do conhecimento um 

potencial pouco explorado, que pode contribuir fortemente para a disciplina gestão de projetos, 



 

 

minimizando erros recorrentes e contribuindo para alcançar o sucesso dos futuros projetos 

(alcançar os objetivos estratégicos). 

Alavancar a pouca importância dada ao conhecimento e dar foco na criação do 

conhecimento tácito, para que possam ser implantados os PMOs “intensivos em conhecimento”, 

são os desafios mais evidentes (BARCAUI, 2013, p. 501). 

 

3.2 Método de abordagem 

Para a realização do presente relatório foi utilizada a metodologia histórico-descritiva, 

pesquisa documental e o uso da técnica da observação participante, suportada pela revisão de 

literatura. 

O escopo deste Relatório de Intervenção se limita às 42 lições aprendidas dos projetos do 

Cenin registradas na ferramenta, disponíveis em PWA, 2017, independentemente do ano de 

conclusão do projeto, e aos atuais membros do EP lotados na SProj. A amostra pode parecer 

relativamente pequena, considerando o tamanho dos portfólios de todos esses anos, mas o 

momento em que o documento é elaborado (encerramento do projeto), a probabilidade de não 

haver qualquer registro é alta. 

Não há previsão de qualquer interação para validação ou aprovação de propostas junto aos 

gerentes de projeto, coordenadores e demais escritórios de projetos da Casa durante o estudo. 

Por considerar que já há a “Coleta/entrada de informação” na ferramenta, este estudo foca 

na “Classificação e armazenamento de informação”, prevista no Processo de Gerenciamento de 

Informação, de McGee e Prusak (1994), podendo abordar as demais atividades do processo. Não 

são objetos deste estudo, demais atividades do EP previstas no PGP-Cenin, interfaces do processo 

de gestão de projetos, não abarcando as demais áreas da Coges e da Casa. Não haverá julgamento 

dos processos, dos indicadores, da metodologia, da ferramenta tecnológica de gestão de projetos 

e capacitação dos gerentes de projetos. 

3.3 Registro das observações e análises 

O registro das observações e análises das lições aprendidas foram feitas sob o ponto de 

vista do EP, considerando os seguintes aspectos: o modelo do documento Lições Aprendidas; o 

PGP-Cenin; os registros de lições aprendidas; e o conhecimento tácito da equipe do EP. 



 

 

3.3.1 – Análise do modelo do documento lições aprendidas 

Ao analisar o documento de lições aprendidas disponível na ferramenta (Anexo 2), 

observou-se que o documento é extenso. Possui 16 questões e um campo para comentário, com 

respostas no formato de texto, para livre preenchimento. Há 12 questões objetivas, que levam a 

respostas “Sim” ou “Não”, como um checklist, podendo ser acrescentado de comentário.  

Uma tentativa de categorização é associar as questões aos processos de Gestão de Projetos 

do PMI (PMI, 2013), conforme Quadro 8. 

Quadro 8 – Perguntas objetivas 

Pergunta Processo 

1. Os produtos entregues correspondem aos descritos na Declaração de Escopo? Escopo 

2. Foi elaborado um relatório de situação final dos resultados? 
Escopo 

Comunicação 

3. Houve desvios entre os prazos realizados e programados? Tempo 

4. Houve desvios entre os custos efetivos e orçados? Custos 

5. Os desvios de prazos poderiam ter sido evitados? 
Tempo 

Riscos 

6. Os desvios de custos poderiam ter sido evitados? 
Custos 

Riscos 

7. O projeto enfrentou problemas não previstos? Riscos 

8. Os clientes/usuários estão satisfeitos? 
Stakeholders 

Qualidade 

9. Houve cooperação e comprometimento da equipe? 
Recursos 

Humanos 

10. Houve problemas de comunicação entre os membros da equipe? 

Comunicação 

Recursos 

Humanos 

11. Houve problemas de comunicação entre equipe e partes interessadas? 

Comunicação 

Recursos 

Humanos 

Stakeholders 

12. Os fornecedores entregaram seus produtos/serviços em conformidade com as 

especificações combinadas? 

Aquisições 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise do documento Lições Aprendidas (Anexo 2). 

 

Apesar dessa associação aos processos, apenas escopo, tempo e custo são formalmente 

exigidos no PGP-Cenin. Observa-se também a ausência de questões específicas sobre riscos, 

podendo considerar as questões 5, 6 e 7 como as relacionadas a riscos. Porém, esse tratamento de 

riscos deveria ter sido feito ao longo do projeto e não como lições aprendidas.  

O Quadro 9 apresenta questões subjetivas, consideradas mais próximas do conceito de 

lições aprendidas (PMI, 2013). 

 



 

 

Quadro 9 – Perguntas subjetivas 

Pergunta Classificação 

13. O que faríamos da mesma forma? Pontos fortes 

14. O que faríamos de maneira diferente? Sugestões 

15. O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto? Aprendizado 

16. Que recomendações devemos incluir para melhorar os próximos projetos? Sugestões 

Comentários Oportunidades 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise do documento Lições Aprendidas. 

 

Observa-se a necessidade de: 

 associação a outras informações do projeto para critérios de classificação: Custo 

total do projeto; Definição de faixa de valores; Participantes de projeto e papel 

desempenhado; Cliente; Patrocinador. 

 esclarecimento de conceitos: o quanto considerar como desvio? O que considerar 

como custo? 

 criação de campos: tipo de projeto (infraestrutura, portal, governança e gestão, 

aplicativos para dispositivos móveis, informações gerenciais, desenvolvimento de 

sistemas etc); 

 questões sobre a contribuição para os objetivos estratégicos. 

 Adequação do formulário ou de seu preenchimento ao tipo do projeto, apesar da 

restrição de alteração do formulário de lições aprendidas na ferramenta. 

3.3.2 – Análise dos registros de lições aprendidas 

Os registros compõem a base de conhecimento de lições aprendidas. São documentos 

preenchidos apenas pelo gerente do projeto. Como todas as respostas do documento estão no 

formato texto, os dados precisam de tratamento, como previsto no Processo de Gerenciamento de 

Informações (MCGEE; PRUSAK, 1994). 

Apesar das questões de 1 a 12 levarem a respostas objetivas (Sim; Não; Não se aplica; 

Não houve; N/D), algumas respostas são acrescidas de comentários, sendo necessária a análise do 

conteúdo, pois pode haver comentário adversativo.  



 

 

Nas questões sobre “desvio”, observa-se dúvidas nas respostas, como por exemplo, 

“Talvez”, ou havendo renegociação do prazo através de solicitação de mudança, houve ou não 

desvio. 

Questão 4 e 6, sobre “custos”, observa-se respostas como “Não se aplica” e “N/D”. 

Porém, para as respostas “Não houve”, há necessidade de análise das respostas com 

conhecimento prévio do projeto, para saber se o projeto envolvia custos ou não. Considera-se 

custos dos projetos apenas os projetos com aquisições. 

A questão 7, sobre os problemas enfrentados, muitos dos problemas listados são 

problemas externos ao projeto. 

A questão 8, sobre a satisfação do cliente, muitas respostas “Sim” foram acrescidas de 

comentários, porém esta é a visão do gerente do projeto, pois não há documento de lições 

aprendidas preenchido pelo cliente ou pesquisa de satisfação do cliente. 

As questões 9 a 11, sobre “cooperação e comprometimento da equipe” e “problemas de 

comunicação” despertaram atenção pelo alto índice de respostas afirmativas e respostas 

negativas, respectivamente. A comunicação é uma das habilidades interpessoais necessárias aos 

gerentes de projetos e uma das razões para o sucesso ou fracasso dos projetos (PMI, 2013). Tais 

respostas conflitam com o conhecimento tácito do EP, adquirido pela análise dos relatórios de 

situação dos projetos e avaliação de conformidade dos artefatos.  

Ao analisar a relação entre as perguntas, questiona-se como um projeto com desvios de 

prazo não enfrenta problemas de comunicação e o cliente continua satisfeito. 

Sobre a questão 12, a maioria dos projetos não envolve aquisições. 

Além de tratamento para tornar as respostas objetivas para a análise quantitativa, os 

comentários abrem espaço para a análise qualitativa. 

Sobre as questões subjetivas, observa-se não apenas as sugestões relacionadas diretamente 

à gestão de projetos, mas também a necessidade de soft skills, previstas no PMI (2013), como 

comprometimento, transparência, liderança, parceria, comunicação. Foram identificadas práticas 

não recomendadas na gestão de projetos (estimativa de prazo a maior) como um aspecto positivo. 



 

 

Observa-se também que o ponto forte em um projeto são sugestões de melhoria em outro 

projeto, o que sugere a necessidade de compartilhar conhecimento entre os próprios gerentes de 

projetos. 

Problemas relacionados a recursos humanos não constam nas questões objetivas, mas 

aparecem explicitamente nas questões subjetivas: equipe reduzida, interdependência de equipes, 

perfil para gerente de projeto, necessidade de gerente substituto, rotatividade dos membros da 

equipe, relacionamento com a área cliente. 

As respostas da questão 15 estão mais relacionadas às regras de negócio, ao 

relacionamento com o cliente, expectativas frustradas e problemas não previstos. 

As respostas da questão 16 podem estar relacionadas a quaisquer das três questões 

subjetivas anteriores. 

Os problemas e sugestões apontados nas questões subjetivas correspondem, na sua 

maioria, ao conhecimento tácito do Escritório de Projetos. 

 

3.3.3 – Análise do PGP-Cenin em relação às lições aprendidas 

Observou-se que as lições aprendidas, prevista pelo PMI (2013, p. 52) como entrada para 

o processo de iniciação e entrada/saída para os demais processos, não está prevista no PGP-

Cenin, nas demais fases do projeto (CAMARANET, 2017e), sendo somente saída no 

encerramento do projeto.  

A atividade “Consolidar lições aprendidas” era realizada por meio da Wiki (Anexo 5), 

como repositório de dados, onde eram agrupadas por tipo de projeto e consolidação das respostas 

e não como um ambiente dinâmico de colaboração. A Wiki foi substituída pelo relatório 

consolidado (Anexo 3). A partir de então, as lições aprendidas na Wiki não evoluíram. 

3.3.4 – Observação do conhecimento tácito da equipe do EP em relação às 

lições aprendidas 

Um momento de troca de conhecimento tácito da equipe do EP é na atividade “avaliar a 

conformidade do artefato”, onde a equipe do EP avalia as estimativas e sugere modificações 

baseadas no conhecimento tácito de outros projetos, sem a consulta às Lições Aprendidas. 



 

 

Apesar da recomendação formal do EP ao gerente do projeto para a elaboração do 

documento de lições aprendidas, não se pôde constatar se o gerente de projeto elabora as lições 

aprendidas em conjunto com a equipe. Observa-se que são raras a troca de conhecimento entre a 

equipe do EP e gerente de projeto no momento da elaboração das Lições Aprendidas e as trocas 

de experiência entre a equipe do EP para análise das lições aprendidas ou para a realização de 

ações de melhorias delas decorrentes. 

 

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Neste capítulo serão tratadas as sugestões de aprimoramento, fundamentadas nas 

disciplinas de gestão da informação e do conhecimento, e as eventuais limitações às ações. 

4.1 Sugestões de aprimoramento 

As sugestões de aprimoramento foram feitas considerando os aspectos identificados no 

item 3.3. Propostas que não se enquadrem nestes aspectos, serão tratadas no item 4.1.5. 

 

4.1.1 – No modelo do documento lições aprendidas 

Com a limitação da ferramenta em modificar o documento lições aprendidas, as sugestões 

de alterações das questões serão supridas pela alteração da página no portal Camaranet (ASSIS, 

2015), com definição dos conceitos e as dicas de preenchimento. 

Apesar das sugestões de melhoria das perguntas objetivas, se houvesse possibilidade de 

mudança do documento, abandonaria as questões objetivas e focaria nas questões subjetivas, pois 

observou-se que o aprendizado, as lições aprendidas estão nas questões subjetivas.  

Como sugestão de melhoria às questões subjetivas seria o acréscimo da questão sobre “O 

que não se deve mais fazer definitivamente? ”, que segundo Prahalad e Hamel (2005) é 

igualmente importante uma organização voltada para o “desaprendizado” e se familiarizar com a 

curva do esquecimento, que significa a velocidade com que a empresa é capaz de desaprender os 

hábitos que entravam seu sucesso no futuro. 



 

 

Conforme o PMI (2013), o projeto é o meio para alcançar os objetivos estratégicos da 

organização, sugere-se a avaliação do gerente sobre a colaboração do projeto para o atingimento 

dos objetivos estratégicos para o qual ele foi criado.  

4.1.2 – Nos registros de lições aprendidas 

Observa-se a necessidade de participação dos demais stakeholders, pois segundo McGee 

e Prusak (1994), os 90% da informação residentes fora dos sistemas automatizados de 

informação incluem informação registrada em papel e nas memórias dos altos executivos e 

funcionários. 

Uma alternativa para incentivar essa participação é o desenvolvimento de um ambiente 

colaborativo, onde o documento seja elaborado em conjunto com a equipe, através de reunião, 

como um café de conhecimento (ASSIS, 2015), que também seja o marco do encerramento do 

projeto. 

Outra opção é a realização de coaching (ASSIS, 2015) pelo EP junto ao gerente de 

projetos, com enfoque não apenas na gestão de projetos, mas também na gestão do conhecimento 

e na valorização do ativo organizacional. Para tanto, é preciso a “presença” do EP também nas 

fases anteriores do projeto. 

Observa-se a necessidade de gestão de conteúdo (ASSIS, 2015) e classificação e 

armazenamento da informação (MCGEE; PRUSAK, 1994) para tratamento das respostas e 

facilitar. 

4.1.3 – No PGP-Cenin em relação às lições aprendidas 

A proposta de melhoria no PGP-Cenin consiste em modifica-lo de forma a explicitar as 

Lições Aprendidas como artefato de entrada em todas as fases do projeto, conforme PMI (2013). 

Nota-se a inviabilidade, neste momento, de propor o registro das lições aprendidas das fases do 

projeto. 

No detalhe de cada tarefa do PGP-Cenin, em que as lições aprendidas serão artefato de 

entrada, já indicar os principais pontos a serem consultados (por exemplo, informações sobre 

escopo, equipe e comunicação, riscos na fase de iniciação; informações sobre os desvios de prazo 

na elaboração do cronograma) buscando diretamente da base de conhecimento, a fim de auxiliar a 

gestão cotidiana e estratégica (CAMARANET, 2017b). 



 

 

4.1.4 – Atuação do EP em relação às lições aprendidas 

Destacar a atuação do EP ao longo do PGP-Cenin como “Bibliotecário” (MCGEE; 

PRUSAK, 1994), compartilhando o conhecimento tácito, e promovendo o desenvolvimento de 

páginas amarelas (ASSIS, 2015) dos gerentes de projetos – quais gerentes trabalharam em quais 

projetos, e dos especialistas – identificado nas respostas das lições aprendidas, favorecendo o 

peer-assist. 

Outra atuação do EP é a elaboração de Plano de Competências (ASSIS, 2015), como 

Combinação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), para, no mínimo, construir conhecimento a 

respeito de um tema, (por exemplo, a alocação de equipe, que foi fortemente citado nas perguntas 

subjetivas) e melhorar o PGP-Cenin. 

Observa-se também a necessidade de iniciar a Gestão de ativos intangíveis (ASSIS, 2015) 

a fim de alcançar futuramente a valorização do ativo organizacional. 

4.1.5 – Novas propostas 

O objetivo do estudo é a categorização das lições aprendidas, sob a visão do EP, pois 

partiu-se da premissa de que as duas primeiras etapas do processo de gestão de informação de 

McGee e Prusak (1994) estavam concluídas. Porém, McGee e Prusak (1994) nesta etapa do 

processo destacam que é necessário: 

 Certificar-se de que o sistema está adaptado ao modo como os usuários trabalham 

com a informação; 

 Encarar a classificação da informação por vários ângulos; 

 Não ignorar a dimensão do projeto. 

Portanto, qualquer proposta de categorização apresentada é incipiente e precisa ser 

validada com os demais usuários da informação.  

Categorização das Lições Aprendidas 

Pela análise dos documentos de Lições aprendidas, surge a seguinte categorização, na 

visão do EP, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.. A ordem apresentada não 

representa qualquer prioridade entre elas. 

 



 

 

Quadro 10 – Proposta de Categorização 

Categoria Geral Categoria específica Justificativa 

Processo 

Integração 

Identificadas a partir das 

perguntas objetivas e das 

respostas das perguntas 

subjetivas das Lições 

Aprendidas 

Escopo 

Tempo 

Custo 

Risco 

Aquisições 

Comunicação 

Recursos Humanos 

Qualidade 

Stakeholders 

Fase do Projeto 

Iniciação 

Identificadas a partir do PGP-

Cenin e das respostas às 

perguntas subjetivas das Lições 

aprendidas. 

Planejamento 

Execução 

Homologação 

Monitoramento/Controle 

Encerramento 

Tipo de Projeto 

Desenvolvimento de Software 

Identificadas a partir da amostra 

da pesquisa 

Aplicativos para dispositivos 

móveis 

Portais 

Infraestrutura 

Gestão 

Documento do 

projeto 

Termo de Abertura do Projeto 

Identificada a partir dos 

Artefatos obrigatórios no PGP-

Cenin 

Declaração de Escopo 

Cronograma 

Termo de Aceite 

Relatório de Situação 

Solicitação de Mudança 

Termo de Encerramento 

Lições aprendidas 

Stakeholders 

Patrocinador 

Identificada a partir do modelo 

de governança e das respostas 

às perguntas subjetivas das 

Lições Aprendidas 

Gerente de projeto 

Gerente substituto 

Equipe 

Membro de equipe 

Gestor de negócio 

Escritório de Projeto-Cenin 

Escritório de Projetos-Cliente 

Comitês 

Desvios 

Escopo Identificada a partir das 

perguntas objetivas e respostas 

às perguntas subjetivas das 

Lições Aprendidas 

Prazo 

Custos 



 

 

 

Categoria Geral Categoria específica Justificativa 

Riscos 

Técnicos 

Identificada a partir das 

respostas às perguntas 

subjetivas das Lições 

Aprendidas 

Aquisição 

Escopo 

Equipe 

Comunicação 

Integração 

Prazo 

Complexidade 

Interdependência de projetos 

Interdependência de área 

Mudança de gestor 

Mudança de prioridade 

Concorrência com atividades 

Concorrência com novas 

demandas 

Soft skills 

Comprometimento 

Identificada a partir das 

respostas às perguntas 

subjetivas das Lições 

Aprendidas 

Comunicação 

Conhecimento do negócio 

Liderança 

Motivação 

Negociação 

Parceria 

Perfil de gerente de projeto 

Transparência 

Técnico 

Automatização de testes 

Identificada a partir das 

respostas às perguntas 

subjetivas das Lições 

Aprendidas 

Avaliação de ferramentas 

Ciclos de entregas 

Desenvolvimento iterativo e 

incremental 

Entregas parciais 

Equipe técnicas 

Estudo de viabilidade 

Homologação 

Implantação gradual 

Operação assistida 

Pré-projeto 

Prospecção tecnológica 

Protótipo 

Prova de Conceito 

Testes 

Usabilidade 

Alinhamento 

estratégico 

Diretrizes Estratégicas Identificada a partir do modelo 

de governança da Casa  Plano Estratégico de TIC 

           Fonte: Elaborado pela autora, com base na amostra de lições aprendidas. 



 

 

Índices das Lições Aprendidas 

Criar índices de lições aprendidas, referentes aos desvios reportados nas lições aprendidas 

com os demais números do Painel do portfólio do Cenin e indicadores do Planejamento 

Estratégico de TIC. 

Dicas do gerente de projeto 

Apresentar as respostas das questões de 13 a 16, como Lições Aprendidas (revisão de 

aprendizagem) (ASSIS, 2015), de forma mais amigável no portal Camaranet, nominando os 

gerentes, com chamadas do tipo:  

Quadro 11 – Dicas do Gerente de Projeto 

Pergunta Chamada 

13. O que faríamos da mesma forma? Vale a pena! 

14. O que faríamos de maneira diferente? Hoje eu faria diferente 

15. O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto? Eu aprendi com o projeto... 

16. Que recomendações devemos incluir para melhorar os próximos 

projetos? 

#ficaadica 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise do documento Lições Aprendidas. 

 

Valorização das Lições Aprendidas 

Modificação da página de projetos no portal Camaranet (Figura 5 – Página do 

CamaranetFigura 5) (ASSIS, 2015), de modo que as lições aprendidas sejam sempre visíveis, 

antes de qualquer consulta referente aos projetos. 

 

4.2 Limitações das ações 

A principal limitação das ações é a impossibilidade de modificar o documento Lições 

Aprendidas na ferramenta corporativa de gestão de projetos, bem como a criação de novo 

formulário de gestão de projetos na metodologia de gestão de projetos da Casa, que está fora do 

escopo deste trabalho. 

Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 112), os métodos de transferência do 

conhecimento devem ser compatíveis com a cultura organizacional. A simples melhoria de um 

processo não basta para conquistar a adesão de todos (DAVENPORT, PRUSAK, 1998, p. 126). 



 

 

Pode haver resistência na exposição dos gerentes ou na adoção de práticas de gestão de 

conhecimento. 

A adoção e a aplicação do conhecimento novo pode ser um processo lento e árduo, e o 

índice de sucesso será altamente influenciado pela cultura da empresa. É um fato da vida 

organizacional (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 125). Assim, é importante reforçar os 

benefícios para o negócio e planejar a implantação gradual, seguindo o modelo de cinco fases de 

criação do conhecimento, envolver a equipe no processo de criação do conhecimento, usar 

práticas de gestão adequadas, ter entregas parciais. 

Para Hobbs (2007, apud BARCAUI, 2012, p. 500), os PMO’s têm papéis altamente 

variáveis e executam uma ampla gama de funções e as funções relacionadas ao conhecimento 

estão entre as funções vistas como menos importantes. 

 

CONCLUSÃO 

Foi verificada a baixa maturidade dos diversos stakeholders, inclusive do EP, em relação 

às lições aprendidas, como ativo organizacional para a criação do conhecimento. 

Este estudo partiu da premissa que a existência de registros de lições aprendidas seria 

suficiente para realizar a gestão da informação a partir da etapa de “Classificação e 

Armazenamento da informação” (MCGEE; PRUSAK, 1994). Mas, conclui-se que as atividades 

anteriores são relevantes para atender aos diversos stakeholders. Destarte, nem se cogitou neste 

estudo as possibilidades de armazenamento ou de novos sistemas de informação. Observou-se 

também a necessidade de discussão do tema com especialistas em informação e comunicação. 

Observou-se a oportunidade de aplicação de diversas práticas de gestão de conhecimento 

(ASSIS, 2015), que podem ocorrer independentemente da gestão da informação. O maior desafio 

é criar ambiente colaborativo desde o início do projeto dentro de cada projeto, entre os projetos 

do portfólio, entre os stakeholders, e a valorização da gestão de projetos como ativo 

organizacional. 

Quanto a análise das lições aprendidas reportadas pelos gerentes de projetos, causou 

bastante impressão as lições aprendidas referentes a conhecimento técnico e soft skills, por não 

haver expectativa que tais assuntos pudessem ser reportados. 



 

 

Apesar das inúmeras propostas, ressalta-se a importância de validá-las com os 

stakeholders antes de implantá-las, certificando-se de como os usuários trabalham com essas 

informações (MCGEE; PRUSAK, 1994). 

Também despertou atenção as diversas alternativas de categorização e ainda perceber que 

não se esgotam com essa proposta, bem como o conceito de “desaprendizado” (PRAHALAD; 

HAMEL, 2005). 

Ainda bem distante de tornar as lições aprendidas um ativo organizacional, com valor 

equivalente a um bem tangível, mas pode-se fomentar uma nova cultura de valorização de ativos 

organizacionais e de conhecimento, assim como foi iniciada a “cultura de gestão estratégica” na 

Casa há mais de 10 anos. 

 

Ações futuras: 

 Trabalhar as outras atividades do processo de gestão da informação; 

 Identificar a necessidade de informação dos demais stakeholders, como os gerentes de 

projetos e o patrocinador, como um resumo executivo dos principais problemas enfrentados 

nos projetos que ele patrocinou. 

 Novas categorias para as lições aprendidas; 

 Criação de processo para a gestão da informação das lições aprendidas; 

 Modelar a base de conhecimento das lições aprendidas 

 Uso de outras tecnologias; 

 Lições aprendidas ao final de cada fase. 

 Lições aprendidas de cada documento. 
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ANEXO 1 – A COGES NO ORGANOGRAMA DO CENIN 

 

Fonte: Camaranet (2017a) 

 



 

 

ANEXO 2 – DOCUMENTO LIÇÕES APRENDIDAS 

Formulário de Lições Aprendidas na ferramenta corporativa de gestão de projetos.(PWA, 2017). 

 



 

 

ANEXO 3 – LIÇÕES APRENDIDAS AGRUPADAS POR QUESTÃO 

Apresentação das Lições Aprendidas no Camaranet, extraído diretamente da ferramenta 

corporativa de gestão de projetos. A consulta apresenta todas as respostas dos projetos, agrupadas 

por questão, com possibilidade de selecionar projetos para consulta, por meio de filtro 

(CAMARANET, 2017c). 

 

Fonte: Camaranet (2017c) 



 

 



 

 

ANEXO 4 – LIÇÕES APRENDIDAS NO CAMARANET 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 – LIÇÕES APRENDIDAS NA WIKI 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 – AMOSTRA DA PESQUISA 

 A amostra da pesquisa foi extraída da ferramenta (PWA, 2017c) e é composta pelos 

projetos relacionados a seguir: 

1. Adequação das Operações de TIC do Cenin à PSI 

2. Adequação do Sinal de Vídeo para os Painéis 

3. Aperfeiçoamento do serviço de impressão 

4. Aquisição de Computadores Servidores 

5. Automação de processos - Conle 

6. Câmara Móvel 

7. Catálogo de Serviços de TI 

8. CFTV - Fibras Ópticas 

9. Controle da publicação de gastos com cartões do Governo Federal 

10. Estudo a respeito de Security Information and Event Management (SIEM) 

11. Evolução da Topologia Física da Rede - Salas Técnicas 

12. Execução de Emendas Parlamentares 

13. Gerenciamento de Rede Legislativa de TV Digital 

14. Implantação dos processos de mudanças e liberações de TIC 

15. Habit - Gabinetes 

16. Implantação Office 365 

17. Infogab - Personalização, integrações corporativas, gestão de mensagens e pleitos 

18. Informações Gerenciais - Sisconle 

19. Modernização do Portal Institucional - Migração para Plone 4 

20. Modernização da Rede Sem Fio 

21. Modernização do Site Orçamento Brasil 

22. Nova Pesquisa de Proposições – Desenvolvimento da Solução de TI 

23. Nova Rede Corporativa 

24. Página do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

25. Painel de Indicadores de Gestão do Cenin 

26. Planejamento Estratégico de TIC 2014-2018 

27. Plataforma de Gerenciamento Integrado de Virtualização 

28. Portal das Lideranças 

29. Portal da Enccla 

30. Processos de Gestão de Projetos no Cenin 



 

 

31. Reformulação dos Totens de Visitação 

32. Sigas 2 - Missão Oficial e Pagamento de Hospedagem 

33. Sigas 2 - Relatórios Gerenciais 

34. Sistema de Armazenamento - Storage - Fase 2 

35. Sistema de Controle de Processos Judiciais - Atec 

36. Sistema de Distribuição de Gabinetes 

37. Novo Sistema de Gestão de Conteúdo 

38. Sistema para Controle de Microfones nos Plenários do Decom 

39. Sistema de Ponto Eletrônico 

40. Site de Participação Popular 

41. Software Gerador da DIRF 

42. Transferências Constitucionais da União para Estados e Municípios 


