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RESUMO 
 

 

Atualmente não é possível pensar em gestão de projetos sem uma boa ferramenta 

apoiada em Tecnologia da Informação. Este trabalho estudou o processo de 

implantação e personalização do Microsoft Project Server na Câmara dos 

Deputados com o objetivo de avaliar se essa implantação se deu de maneira 

adequada segundo as melhores práticas de gestão de projetos, além de levantar as 

principais lições aprendidas no processo. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

documental, em que, na primeira parte fez-se um apanhado em nível teórico das 

melhores práticas de gestão de projetos, notadamente PMBOK do PMI e a consulta 

a autores relevantes no contexto da gestão de projetos e da aprendizagem 

organizacional. Em um segundo momento foram pesquisados documentos 

relacionados ao processo de implantação como o edital de licitação, atas de reunião, 

atos normativos, dentre outros. Dos dados levantados foram identificadas falhas por 

parte da Câmara dos Deputados tais como elevado número de exigências de 

personalizações no ambiente e conhecimento limitado, a priori, da ferramenta, de 

suas capacidades e limitações. Por parte da contratada, observou-se falhas como 

desorganização, planejamento ruim, descumprimento de prazos, pendências, 

grandes atrasos e mudanças na equipe técnica do projeto.  Pela análise dessas 

falhas, levantaram-se diversas lições aprendidas no processo. Por fim, concluiu-se 

que o processo de implantação do Microsoft Project Server na Câmara dos 

Deputados foi parcialmente adequado, pois apesar de ao final estar implantado de 

acordo com o escopo requerido, o processo como um todo apresentou muitas 

falhas. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Lições aprendidas. Microsoft 
Project Server. EPM.  

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Nowadays it is almost impossible to think of project management without a good 

enterprise project management tool supported by Information Tecnology to support 

the whole process. This work studied the process of deploying and customizing 

Microsoft Project Sever in the Chamber of Deputies in order to assess whether this 

system implemented properly according to the best practices of project management, 

besides registering also the main lessons learned in the process. To accomplish that, 

a documental research was conducted in two phases. At first the research aimed the 

knowledge set of best practices of project management, mainly the PMBOK of PMI 

and the writings of relevant authors on project management and organizational 

learning. On the next phase we have looked into the documents related to the deploy 

of the system, such as the public tender process, meeting recordings, normative acts 

among others. From the analyses of collected data, there were found some 

inaccuracies committed by the Chamber of Deputies such as strong requirements for 

customization and a limited knowledge of the EPM Software that was in case. The 

faults made by the company responsible for the deploy of the project were noticed 

lack of planning or bad planning, missed deadlines, huge delaying and changes on 

the project team.  From the analysis of the faults detected in the process, many 

lessons learned were raided and registered. At the end, we have concluded that, 

even though the system is implemented and functional, the process of deploy of 

Microsoft Project Server in the Chamber of Deputies was partially successful, since 

there were detected so many mistakes in the whole process. 

 

Key words: Project Management, Lessons Learned, Microsoft Project Server, EPM 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTO 

Gerenciamento de projetos não é algo novo. Lidamos com projetos ou ao 

menos ouvimos falar deles com muita frequência hoje em dia. Essa palavra tem 

assumido muitos significados. No contexto que iremos abordar, pergunta-se: qual o 

significado mais preciso de projeto? Para o Project Management Institute (PMI), 

instituto estabelecido em 1969, sediado nos EUA e principal associação mundial 

sem fins lucrativos em Gerenciamento de Projetos em todo o mundo, “Projeto é um 

esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo” (Guia PMBOK, 2009, p.11). Por esforço temporário entende-se que todo 

projeto tem início e fim, tem um tempo de duração limitado e determinado. E ainda, 

tem um objetivo específico de criar algo novo, interfere na realidade de modo a 

produzir algo diferente, novo, único.  

O grande desafio que o mercado tem enfrentado hoje é: como gerir 

melhor os projetos e com mais qualidade? Essa norma que parecia restringir-se às 

esferas administrativas das grandes empresas privadas tem sido também tema 

frequente nas organizações públicas. Existem hoje muitas iniciativas de gestão em 

praticamente todas as esferas do setor público, no poder Executivo, Judiciário e 

também no Legislativo. E esse não é um processo empírico, requer técnica, 

conhecimento, capacidade de organização. Segundo o PMI, gerenciar projetos é “a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de atender aos seus requisitos.” (Guia PMBOK, 2009). Requer, 

portanto, preparação e planejamento. Requer ainda ferramentas que apoiem essas 

iniciativas. 

Nesse contexto e diante de seus próprios desafios, a Câmara dos 

Deputados iniciou em 2004 um grande projeto de elaboração de um Planejamento 

Estratégico para a Casa, com a finalidade de melhorar os processos administrativos 

e de apoio ao parlamentar, contribuir para um processo legislativo mais eficaz e 

assim prestar um melhor serviço ao cidadão, razão de existir do parlamento. Para 

isso acontecer, segundo Michel Temer, presidente da Casa então, “Implantou-se, 

em primeiro momento, uma cultura de gestão por projetos para permitir que 
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problemas e entraves no nível corporativo passassem a ser abordados e 

solucionados por equipes multidisciplinares.” (Boletim da Gestão Estratégica, 2009). 

Neste momento a Câmara estava entrando definitivamente no modelo de gestão por 

projetos, alinhados a planejamento estratégico. Uma vez desenvolvido este plano, 

ele foi desdobrado em objetivos, que por sua vez geraram projetos, visando alcançar 

as metas estabelecidas.  

Parte desse Plano e como meio para apoiar sua execução, um grande 

esforço foi empreendido para implantar a disciplina de Gestão de Projetos na Casa. 

Como parte fundamental desse trabalho, investiu-se na definição de uma ferramenta 

de apoio ao gerenciamento dos projetos. Foram realizadas pesquisas no mercado 

de software em busca de uma ferramenta capaz de dar o suporte adequado e 

eficiente à gestão dos projetos desenvolvidos na organização. Ao final desse 

processo foi escolhida a ferramenta Microsoft Project Server. Por um processo 

licitatório foi contratada uma empresa especializada para realizar a implantação e 

personalização dessa ferramenta no ambiente corporativo da Câmara.  

No entanto, esse processo como um todo foi longo e conturbado, 

marcado por sucessivos atrasos, mudanças na equipe do projeto e muita dificuldade 

na implantação da ferramenta pela empresa contratada, por falta de planejamento e 

também de gestão. Muitos foram os desgastes, de ambos os lados, contratante e 

contratada, e ao final foi despendido um esforço muito maior que o planejado e 

certamente maior do que o necessário. 

Apesar de todos os percalços, a Câmara dos Deputados tem hoje 

implantada uma estrutura de gestão de projetos, com um escritório de projetos 

central e escritórios setoriais, modelo de gestão formalizado e também uma 

ferramenta de gerência de projetos, apoiando os projetos prioritários e alinhados ao 

planejamento estratégico. 

De tudo isso, portanto, é necessário aprender, revisitar o processo, 

buscar melhorias. Aprender é a palavra chave nesse processo. Ricardo Vargas, 

especialista em gerenciamento de projetos e ex-chairman do PMI, diz em um de 

seus podcasts que “Lição aprendida me ajuda a aprender com meus erros e meus 

acertos. Ou seja, ela vai contar para as pessoas o que deu certo e o que deu errado, 
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com o intuito de aumentar as ações que deram certo e minimizar as ações que 

deram errado.” (VARGAS, Ricardo. Five Minutes PM Podcast, 2009). Esse é um 

ponto fundamental no levantamento e sistematização de lições aprendidas em 

projetos: a partir de uma visão proativa, serve para reforçar as ações que deram 

certo, de forma que elas possam ser repetidas, valorizadas, retomadas. E por outro 

lado, minimizar as ações que deram errado, ou seja, identificar as razões, as causas 

raízes que redundaram em falhas, ou que em última instância, conduziram a não 

atingir os objetivos estabelecidos, de modo que essas ações sejam evitadas em 

projetos futuros.  

 

1.2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Nesse trabalho iremos realizar o estudo de caso do processo de 

implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos Microsoft Project Server 

2007 na Câmara dos Deputados. Esse estudo evolverá os principais aspectos 

relacionados aos acertos, falhas e melhorias do processo. Iremos levantar as 

principais lições aprendidas nesse processo e sugerir melhorias para e evolução do 

ambiente de projetos na Câmara e facilitar o desenvolvimento futuros projetos 

semelhantes. 

 

1.3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O processo de implantação da ferramenta de gestão de projetos na 

Câmara foi precedido de uma fase de planejamento, seguida de várias atividades 

desde a preparação do edital de compra da ferramenta de EPM, contratação da 

empresa vencedora do certame, até a instalação, personalização e efetiva entrada 

em produção do ambiente. Não resta dúvida da complexidade e das muitas 

possibilidades de erros e acertos durante todo esse processo.  

As principais questões que este trabalho se propõe a estudar e 

sistematizar são refletidas nas seguintes perguntas: a implantação da ferramenta de 

gestão de projetos Microsoft Project Server na Câmara dos Deputados foi 

adequada? Quais as principais lições aprendidas nesse processo?  
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1.4. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o processo de implantação da 

ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project Server 2007 na Câmara dos 

Deputados, tendo como objetivos específicos sistematizar as lições aprendidas no 

processo de implantação da ferramenta.  

 

1.5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho será o estudo de caso, que é, 

conforme se pode definir, a análise de uma estrutura delimitada, no tempo e com 

suas particularidades respeitadas, por meio de escolhas seletivas e aprofundadas 

podemos envolver várias fontes de informações para tratarmos com contexto repleto 

de fatos proveitosos para a aprendizagem organizacional. 

Para tanto, este trabalho utilizará a pesquisa exploratória, que é indicada 

quando se deseja familiarizar-se com o objeto que está sendo pesquisado, 

possibilitando que pesquisas futuras possam ser realizadas já com uma maior 

compreensão dos fatos e cenários e com maior precisão. Este método foi escolhido 

em virtude de não haver estudos anteriores sobre este objeto de pesquisa.  

A natureza da pesquisa é qualitativa e será desenvolvida em duas etapas. 

Na primeira etapa deste estudo será realizada uma pesquisa bibliográfica, mediante 

consulta à metodologia de gestão de projetos do PMI, contida no PMBOK, 4ª. Edição 

de 2009, a outros autores importantes na área de GP (Gestão de Projetos), e 

também sobre aprendizagem organizacional.  

A segunda etapa abordará a pesquisa documental diretamente com os 

documentos gerados no processo de implantação do Project Server, tais como, o 

edital do processo licitatório, atas de reunião, o planejamento estratégico 

corporativo, atos normativos, análise dos marcos legais pertinentes e entrevistas 

informais com os envolvidos no processo.  
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Os dados levantados serão analisados sob a luz das metodologias e 

autores pesquisados, buscando levantar as principais lições aprendidas no processo 

de implantação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo aborda as principais referências para se compreender 

melhor os conceitos de Gerenciamento de Projetos, Ferramentas de gerenciamento 

de Projetos e Lições Aprendidas. 

 

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Antes de falar em gerenciamento de projetos, é definir o conceito de 

projeto.  

Ricardo Vargas resume esse conceito dizendo que: “Projeto é um 

empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequencia clara e lógica de 

eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, 

sendo conduzido por pessoas, dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, 

recursos envolvidos e qualidade”. (VARGAS, 2000, p.8) 

Segundo Ricardo Vargas, por empreendimento não repetitivo se entende 

um evento que não faz parte da rotina da empresa. É algo novo para as pessoas 

que o irão realizar. Também deve seguir uma sequência clara e lógica de eventos. 

Isto significa que o projeto é caracterizado por atividades encadeadas logicamente 

de modo a permitir que, durante a execução, o acompanhamento e o controle sejam 

precisos. Além disso, tem início, meio e fim, ou seja, todo projeto respeita um 

determinado ciclo de vida, isto é, tem uma característica temporal. Muitas vezes o 

término de um projeto coincide com o início de outro. Porém, um projeto que não 

tem término não é um projeto, é rotina. Ainda para Ricardo Vargas, um projeto 

precisa ter seu objetivo claro e definido, pois ao se iniciar um projeto, é de 

fundamental importância que se saiba claramente aonde se quer chegar com ele. Se 

não se sabe aonde se quer chegar, qualquer caminho parecerá poder atendê-lo, e a 

possibilidade de fracasso torna-se muito mais elevada. Um projeto é conduzido por 

pessoas. O cerne fundamental de qualquer projeto é o homem. Sem ele, o projeto 

não existe, mesmo que se disponha de equipamentos modernos de controle e 

gestão. Por fim, tem parâmetros pré-definidos. Todo projeto necessita ter 

estabelecidos valores para prazos, custos, pessoal, material e equipamentos 
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envolvidos, bem como a qualidade desejada para o projeto. É impossível 

estabelecer previamente, com total precisão, esses parâmetros. Todos eles serão 

claramente identificados e quantificados no decorrer do plano do projeto. Entretanto, 

os parâmetros iniciais vão atuar como referências para o projeto e sua avaliação. 

(Vargas 2000, p.16) 

Outra definição clássica e amplamente aceita é também dada pelo Guia 

PMBOK, que diz que um projeto é um “esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou um resultado exclusivo”.   

E o que se entende por esforço temporário?  Segundo o Guia PMBOK, “A 

sua natureza temporária indica um início e um término definidos”. O término é 

alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que 

esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou 

quando o mesmo não for mais necessário.  

Temporário não significa necessariamente de curta duração. Além disso, 

geralmente o termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado 

pelo projeto; a maioria dos projetos é realizada para criar um resultado duradouro. 

Por exemplo, um projeto para a construção de um monumento nacional criará um 

resultado que deve durar séculos. Os projetos também podem ter impactos sociais, 

econômicos e ambientais com duração mais longa que a dos próprios projetos.” 

(PMBOK, 2009). 

Por resultado exclusivo, PMBOK define que “cada projeto cria um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Embora elementos repetitivos possam estar 

presentes em algumas entregas do projeto, essa repetição não muda a 

singularidade fundamental do trabalho do projeto.”. (PMBOK, 2009) 

 

2.1.1. Grupos de processos de gerência de projetos 

Definido claramente o conceito de projeto, podemos definir então o que 

significa gerência de projetos. O Guia PMBOK define que gerenciar projetos é a 

“aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de atender aos seus requisitos.”. 
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Para tanto, continua, “o gerenciamento de projetos é realizado através da 

aplicação e integração apropriadas de 42 processos agrupados logicamente, 

abrangendo cinco grupos.” Esses grupos de processos são descritos como: 

a) Processos de INICIAÇÃO 

Segundo o PMBOK, os processos de iniciação “são os processos 

realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente 

através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase; Nessa fase o 

escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. As 

partes interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o resultado 

geral do projeto são identificadas.” (PMBOK, 2009). Nessa fase o gerente de 

projetos será selecionado.  

b) Processos de PLANEJAMENTO 

Nessa fase são realizados os processos “para definir o escopo do projeto, 

refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os 

objetivos para os quais o projeto foi criado; Os processos de planejamento 

desenvolvem o plano de gerenciamento e os documentos do projeto que serão 

usados para executá-lo. O plano de gerenciamento e os documentos do projeto 

desenvolvidos como saídas do grupo de processos de planejamento explorarão 

todos os aspectos de escopo, tempo, custos, qualidade, comunicação, risco e 

aquisições. A equipe do projeto deve estimular o envolvimento de todas as partes 

interessadas apropriadas ao planejar o projeto e desenvolver o plano de 

gerenciamento e os documentos do mesmo.” (PMBOK, 2009). 

c) Grupo de Processos de EXECUÇÃO 

Os processos de execução são aqueles realizados para executar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 

especificações do mesmo. É a hora de sair do papel e colocar na prática o que foi 

planejado, de modo a tornar concretos os objetivos propostos pelo projeto. Grande 

parte do esforço do projeto é consumido nessa fase, assim como boa parte do 

orçamento. 
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d) Processos de MONITORAMENTO E CONTROLE 

Esse grupo abrange os processos necessários para acompanhar, revisar 

e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas 

quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes; 

Ocorre em paralelo às fases de planejamento e execução. Tem por 

objetivo acompanhar e controlar tudo o que está sendo realizado pelo projeto. Faz 

uso de comparações com as linhas de base, comparando o status inicial, planejado, 

com o status atual, que é o real, e diz como as coisas estão andando de fato. 

e) Grupo de Processos de ENCERRAMENTO 

Os processos executados para finalizar todas as atividades de todos os 

grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou a fase. (PMBOK, 

2009). Nessa fase ocorre a aceitação formal do projeto pelos participantes. Também 

são feitos os principais registros para referências futuras, como por exemplo, o de 

lições aprendidas. Os custos dessa fase são muito pequenos, pois os maiores 

aportes já aconteceram nas fases de planejamento e execução. 

 

 

  

Figura 1 - Grupos de processos de gerenciamento de projetos. FONTE: PMBOK, 
2009. 
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2.1.2. Áreas de Conhecimento em Gerência de Projetos 

Além das atividades concentradas nesses grupos de processos, gerenciar 

projetos também inclui atividades como: identificação dos requisitos, adaptação às 

diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas à 

medida que o projeto é planejado e realizado e o balanceamento das restrições 

conflitantes do projeto que incluem o gerenciamento de Escopo, Tempo, Custo e 

aqui no contexto desse trabalho é importante falar também em gerenciamento de 

Risco e Aquisições. A seguir definiremos as principais áreas de conhecimento que 

serão relevantes para o contexto desse estudo de caso. 

a) Gerenciamento de ESCOPO 

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o 

necessário, para terminar o projeto com sucesso. Esse gerenciamento está 

relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que 

não está incluso no projeto. (PMBOK 2009) 

Um dos fatores que determina o sucesso de um projeto é a maneira como é 

realizada a captura dos requisitos. “Coletar os requisitos é definir e gerenciar 

as expectativas do cliente.” (PMBOK 2009, p. 93). 

 

b) Gerenciamento de TEMPO 

O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários 

para gerenciar o término pontual do projeto.  Nessa fase são definidas e detalhadas 

as atividades do projeto, relacionando as ações específicas necessárias para 

produzir as entregas. Também são definidos e alocados os recursos para cada 

atividade, assim como a duração prevista para cada atividade com os recursos 

disponíveis. 

Por fim, após o sequenciamento das atividades propostas é construído o 

cronograma e formará a linha de base do projeto. 
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c) Gerenciamento de CUSTO 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos 

envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo que o 

projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado.  

Nessa fase são levantados os custos monetários para as 

atividades elencadas na fase de gerenciamento do tempo. De modo a gerar 

um orçamento para o projeto são consolidados os custos estimados em cada 

atividade. 

O gerenciamento dos custos do projeto preocupa-se 

principalmente com o custo dos recursos necessários para completar as 

atividades do projeto. Esse deve considerar também o efeito das decisões de 

projeto no custo recorrente subsequente do uso, manutenção e suporte do 

produto, serviço ou resultado do projeto. 

 

d) Gerenciamento de RISCO 

O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de 

planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e 

controle de riscos de um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos são 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a 

probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. 

O risco do projeto é sempre futuro. O risco é um evento ou uma condição 

incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto. Os 

objetivos podem incluir escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter 

uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. A causa pode ser 

um requisito, uma premissa, uma restrição ou uma condição que crie a possibilidade 

de resultados negativos ou positivos.  
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 As condições de risco podem incluir aspectos do ambiente da 

organização ou do projeto que podem contribuir para o risco do projeto, como 

práticas imaturas de gerenciamento de projetos, falta de sistemas integrados de 

gerenciamento, vários projetos simultâneos ou dependência de participantes 

externos que não podem ser controlados. O risco do projeto tem origem na incerteza 

existente em todos os projetos. Os riscos conhecidos são aqueles que foram 

identificados e analisados, possibilitando o planejamento de respostas. 

Determinados riscos não podem ser gerenciados de forma proativa, o que sugere 

que a equipe do projeto deveria criar um plano de contingência. (PMBOK 2009) 

 

e) Gerenciamento de AQUISIÇÕES 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos 

necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à 

equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador como o vendedor dos 

produtos, serviços ou resultados de um projeto. O gerenciamento das aquisições do 

projeto abrange os processos de gerenciamento de contratos e controle de 

mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos 

de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto.  

O gerenciamento das aquisições do projeto também abrange a 

administração de todos os contratos emitidos por uma organização externa (o 

comprador) que está adquirindo o projeto da organização executora (o fornecedor) e 

a administração das obrigações contratuais atribuídas à equipe do projeto pelo 

contrato. 

As diversas atividades envolvidas nos processos de gerenciamento das 

aquisições do projeto compõem o ciclo de vida do contrato. Com o gerenciamento 

ativo do ciclo de vida do contrato e uma redação cuidadosa dos termos e condições 

das aquisições, alguns riscos identificáveis do projeto podem ser evitados, mitigados 

ou transferidos para um fornecedor. Celebrar um contrato de produtos ou serviços é 

um método para alocar a responsabilidade pelo gerenciamento ou compartilhar 

riscos potenciais. 
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Administrar as aquisições é o processo de gerenciar as relações de 

aquisição, monitorar o desempenho do contrato e fazer mudanças e correções 

conforme necessário. Tanto os compradores como o fornecedor administram o 

contrato de aquisição para objetivos semelhantes. Cada um precisa assegurar que 

as duas partes cumpram suas obrigações contratuais e que seus próprios direitos 

legais sejam protegidos. O processo de administração das aquisições garante que o 

desempenho do fornecedor cumpra os requisitos da aquisição e que o comprador 

cumpra os termos do contrato legal. A natureza legal da relação contratual torna 

imperativo que a equipe de gerenciamento do projeto esteja ciente das implicações 

legais de ações adotadas na administração de qualquer aquisição. 

2.1.3. Partes Interessadas 

Outro conceito importante que afeta muitos projetos e nem sempre é 

corretamente tratado é o conceito de partes interessadas. “As partes interessadas 

são pessoas ou organizações (...) ativamente envolvidas no projeto ou cujos 

interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou término 

do projeto. Elas também podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e 

sobre os membros da equipe do projeto.” (PMBOK 2009). 

 Desse modo, torna-se fundamental para o sucesso do projeto, que o 

grupo gestor consiga identificar claramente as partes interessadas, tanto internas 

quanto externas, para determinar as expectativas de cada uma em relação ao 

projeto e como cada um pode afetar seu resultado final. 
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2.2. FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS 

 

As primeiras iniciativas de gestão de projetos datam do início do século passado, 

quando Henry Gantt criou um método gráfico para o acompanhamento dos fluxos de 

produção, que é conhecido hoje como o gráfico de Gantt. O Instituto PMI foi 

estabelecido em 1969 e o primeiro guia PMBOK foi publicado em 1987.  Hoje os 

modelos de gestão de projetos estão muito maduros e a tecnologia tem ajudado 

para melhorar esses processos.  

É nesse contexto que se inserem as ferramentas de gestão de projetos. Mesmo com 

todo o arcabouço de técnicas e modelos de gestão de projetos, é muito difícil 

imaginar gerenciar um projeto complexo, gerenciar cronogramas, recursos, 

orçamentos e riscos  sem uma ferramenta de gestão de projetos baseada em TI.  

Existe hoje uma oferta cada vez maior de produtos desse tipo no mercado. No 

mundo do software livre podemos citar dentre as mais importantes o OpenProj 

(http://sourceforge.net/projects/openproj/) mantido pelo grupo Sourceforge, e o 

Project Open (http://www.project-open.org/), mantido por uma comunidade. Dentre 

as ferramentas comerciais, a mais importante e conhecida é a ferramenta da 

Microsoft, o Microsoft Project, com uma versão cliente e uma versão corporativa. 

Outra ferramenta concorrente é o Project Planner, da SmartWorks, que também 

possui versões cliente e corporativa. 

Em comum, o que a grande parte dessas ferramentas de gestão de projetos oferece 

como recurso é: ambiente colaborativo, conformidade com os padrões de 

gerenciamento de projetos, a maioria baseados no modelo do PMI, capacidade de 

elaboração e acompanhamento de cronogramas, promover gestão dos recursos, 

gestão orçamentária, gestão de riscos, assim como a possibilidade de gerar toda a 

sorte de relatórios de acompanhamento dos projetos acompanhados. 
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2.3. LIÇÕES APRENDIDAS 

Detalhar, estruturar e documentar as lições aprendidas em projetos faz 

parte de um contexto maior que é do da gestão do conhecimento. E para 

compreender melhor o conceito de conhecimento, devemos definir antes os 

conceitos de dado e de informação. 

DADO - Segundo ANGELONI (2003), “dados são elementos brutos, sem 

significado, desvinculados da realidade. São símbolos e imagens que não dissipam 

nossas incertezas. Eles constituem-se na matéria-prima da informação. Dados sem 

qualidade levam a informações e decisões da mesma natureza.”.  

INFORMAÇÃO – “Sendo o dado considerado a matéria prima para a 

informação: o que são informações?” As informações são dados com significado. 

Elas são o resultado do encontro de uma situação de decisão com um conjunto de 

dados, ou seja, são dados contextualizados. 

CONHECIMENTO – Ainda segundo ANGELONI (2003), o conhecimento 

pode então ser considerado como a informação processada pelos indivíduos. Sendo 

assim, adquirimos conhecimento por meio do uso da informação nas nossas ações. 

Desta forma o conhecimento não pode ser desvinculado do indivíduo, ele está 

estritamente relacionado com a percepção do mesmo, que codifica, decodifica, 

distorce e usa a informação de acordo com suas características pessoais, ou seja, 

de acordo com seus modelos mentais. O conceito de conhecimento possui um 

sentido mais complexo que o de informação. “Conhecer é um processo de 

compreender e internalizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as 

de forma a gerar mais conhecimento”. 

Para Nonaka (1997), o conhecimento possui duas dimensões 

importantes: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

Conhecimento Tácito - “O conhecimento tácito é pessoal, específico ao 

contexto, e assim, difícil de ser formulado e comunicado.” Assim pode-se dizer que 

ele surge da experiência pessoal, do conhecimento do aqui e agora, do 

conhecimento prático. Tende a ser subjetivo.  
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Conhecimento Explícito - “Conhecimento explícito, ou “codificado”, refere-

se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática.”. Dizemos 

então que surge do conhecimento da racionalidade, uma espécie de conhecimento 

objetivo. 

Nesse sentido NONAKA diz que “a criação do conhecimento 

organizacional, pois, deve ser entendida como um processo que amplia 

‘organizacionalmente’ o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o como 

parte da rede de conhecimentos da organização. (...) A criação do conhecimento 

organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito. Essa interação é moldada pelas mudanças entre diferentes 

modos de conversão do conhecimento que, por sua vez, são induzidos por vários 

fatores.”. 

Esses elementos estão exemplificados e colocados de maneira mais clara 

no diagrama que Nonaka chama de espiral do conhecimento. E é nessa dinâmica da 

disseminação e transmissão do conhecimento, do tácito ao explícito e do explícito ao 

tácito, insere-se o tratamento das lições aprendidas. 

 

Lições Aprendidas 

“A estratégia da codificação abre a possibilidade de se alcançar posição 

na reutilização de conhecimentos e, portanto, no crescimento da empresa” (Harvard 

Business Review, 2001). 

No Guia PMBOK, percebemos que o tratamento das lições aprendidas 

está relacionada na entrada e na saída de muitos processos. VARGAS (2000) diz 

que documentar as lições aprendidas é uma forma de documentar para o futuro.  

Segundo VARGAS, “Lição aprendida me ajuda a aprender com meus 

erros e meus acertos. Ou seja, ela vai contar para as pessoas o que deu certo e o 

que deu errado, com o intuito de aumentar as ações que deram certo e minimizar as 

ações que deram errado”. 
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 Esse é um ponto fundamental no levantamento e sistematização de 

lições aprendidas em projetos: a partir de uma visão proativa, serve para reforçar as 

ações que deram certo, de forma que elas possam ser repetidas, valorizadas, 

retomadas. E por outro lado, minimizar as ações que deram errado, ou seja, 

identificar as razões, as causas raízes que redundaram em falhas, ou que em última 

instância, conduziram a não atingir os objetivos estabelecidos, de modo que essas 

ações sejam evitadas em projetos futuros. 
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3. ANÁLISE CRÍTICA 

 

3.1. CONTEXTO 

Em 2004 a Câmara dos Deputados iniciou, de modo ainda incipiente, 

estudos e preparação para o desenvolvimento de um planejamento estratégico para 

a corporação. Em 2007 as diversas áreas administrativas da Casa iniciaram seu 

planejamento estratégico setorial. 

A metodologia escolhida para essa tarefa e padronizada para todos foi o 

Balanced Scorecard, ou simplesmente BSC. Esta é uma metodologia que foi 

desenvolvida pela Harvard Business School com o intuito de servir à gestão do 

desempenho das organizações. Em português, esta sigla pode ser traduzida 

livremente como “Indicadores Balanceados de Desempenho”. Por indicadores 

balanceados podemos depreender que para medir o desempenho de uma empresa 

ou organização é importante que não se leve em conta apenas os fatores 

econômicos, mas um conjunto balanceado de indicadores que podem traduzir mais 

fielmente os valores da empresa, principalmente valores intangíveis. No caso da 

Câmara dos Deputados podemos falar, por exemplo, em fortalecimento da 

democracia ou ainda em promoção da cidadania. 

O passo seguinte à definição do planejamento estratégico das diversas 

áreas foi reunir todo esse conjunto de planos setoriais distintos e consolidá-los de 

modo a garantir que todos estivessem alinhados às necessidades da Casa. Em 

outras palavras mais precisamente, que todos pudessem contribuir para o 

atingimento dos objetivos estratégicos da Casa. 

Mas foi de fato no ano de 2009 que definitivamente instituiu-se 

formalmente o projeto de gestão estratégica da Casa por meio do Ato da Mesa nº56, 

de 08/12/2009. E juntamente com a Portaria nº 233, de 28/12/2009, estabeleceu-se 

o modelo da gestão estratégica. Nesse modelo definiu-se entre outras coisas um 

Escritório Corporativo de Gestão Estratégica (ECGE). Dentre suas atribuições, 

destaca-se principalmente o artigo 13, parágrafo III que diz: 
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“Art. 13. São atribuições do ECGE:  

(...) 

III - definir os modelos de gestão de projetos e de processos a serem 

adotados pela Câmara dos Deputados e zelar por sua implementação”. 

Do mapa estratégico da Casa, derivaram-se 12 projetos principais, aos 

quais se deu o nome de projetos estruturantes, pelo fato de serem projetos que 

impactam no maior número de objetivos estratégicos do mapa. O projeto 

estruturante número quatro é o “Projeto Gestão de Projetos”, cujo objetivo é: 

“”Implementação da metodologia de gerenciamento de projetos, envolvendo 

capacitação de pessoas e tecnologias de ponta, para garantir efetividade das ações 

administrativas e promover a gestão estratégica.  (Fonte: Portal da Gestão 

Estratégica). 

No cumprimento de suas atribuições, e à frente deste projeto estruturante, 

o Escritório Corporativo iniciou os esforços para implantar na Casa a disciplina de 

Gestão de Projetos, tomando como base o modelo PMBOK do PMI.  

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA 

DE GESTÃO DE PROJETOS 

A tecnologia é hoje parceira fundamental para o gerenciamento de 

projetos e processos. Seria impensável gerenciar grandes projetos corporativos em 

suas disciplinas como escopo, tempo, custo e recursos prescindindo- se de uma 

ferramenta apoiada em tecnologia. Dentre os benefícios esperados de uma 

ferramenta de Enterprise Project Management (EPM) estão alguns como: 

a) Contribuir para a padronização dos processos de governança 

b) Facilitar a orientação dos projetos à estratégia corporativa 

c) Melhorar o gerenciamento dos recursos 
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d) Proporcionar o controle e acompanhamento do desempenhos dos 

projetos  

Nesse sentido, e após diversas pesquisas no mercado, o Microsoft 

Project Server foi escolhido como ferramenta padrão para a gestão de projetos da 

Casa por ser, no julgamento do Escritório Corporativo da Câmara, a ferramenta que 

mais se adequava aos benefícios esperados de uma ferramenta de EPM.  

A partir de então, iniciou-se o projeto de implantação dessa ferramenta. O 

Escritório de Projetos elaborou um edital de licitação para a aquisição, 

implementação e personalização do ambiente de gestão de projetos com o Microsoft 

Project Server. Um panorama dos principais marcos desse processo é apresentado 

a seguir: 

 
 

MARCO AÇÕES 

Dezembro de 2009 Realização do Certame para a contratação da empresa 
Janeiro de 2010 Publicação do resultado do certame e assinatura do contrato com 

a empresa vencedora 
Fevereiro de 2010 Instalação do Microsoft Project Server no ambiente 

computacional da Câmara dos Deputados  
Março de 2010 Início da personalização do ambiente 
Maio a agosto de 2010 Personalização e testes 

Testes apontando falhas nas configurações implementadas 
Pendências registradas 

Julho de 2010 Mudança do Gerente de Projetos da empresa contratada.  
Agosto de 2010 Previsão inicial para a conclusão do projeto.  O projeto não foi 

concluído e registra atraso 
Outubro de 2010 Mudança na equipe técnica do projeto.  
Novembro a dezembro de 2010 Reinstalação do produto, reconfiguração e novos testes 
Dezembro de 2010 Termo aditivo de prazo 
Abril de 2011 Conclusão do projeto e início da fase de operação assistida 
Maio de 2011 Assinatura do Termo de Encerramento do projeto pelo Diretor 

Geral 

 
Quadro 1 - Principais marcos da implantação 
 

3.3. PROBLEMAS DETECTADOS 

 

A fim de organizar didaticamente a análise, as falhas que ocorreram no 

processo de implantação da ferramenta Microsoft Project Server na Câmara dos 

Deputados serão divididas aqui em dois grupos. O primeiro grupo é composto pelas 
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falhas detectadas tendo como origem o ambiente interno. Essas falhas restringem-

se aos processos internos à organização.  

O segundo grupo é composto pelas falhas detectadas tendo como causa 

principal o ambiente externo à Câmara dos Deputados. São as falhas percebidas 

cometidas pela empresa contratada para a execução do contrato. 

AMBIENTE INTERNO 

 Elevado número de personalizações no ambiente.  

Um dos problemas detectados no processo de implantação da ferramenta de 

EPM na Câmara foi o elevado número personalizações da ferramenta 

contratada. O Microsoft Project Server 2007, ferramenta escolhida, não oferece 

muitas possibilidades de modificação em sua maneira de funcionar. O elevado 

número de personalização tornou o ambiente mais complexo, com maior custo 

de administração e dificultando a evolução para novas versões. Em projetos 

dessa natureza a padronização deve ser buscada em detrimento das 

personalizações.  

 

 Conhecimento limitado, a priori, da ferramenta, de suas capacidades e 

limitações.  

Analisando o edital publicado no processo licitatório para a aquisição da 

ferramenta de EPM, assim como sua implantação e personalização no ambiente 

da Câmara, percebe-se que não havia um pleno conhecimento a priori da 

ferramenta Microsoft Project Server em toda a sua complexidade e capacidades 

e limitações. Isso é percebido por algumas exigências colocadas no edital que 

não são atendidas pela ferramenta, ou ao menos não atendidas em sua 

totalidade. Uma consequência imediata de tais exigências é simplesmente o não 

cumprimento daquelas solicitações ali impostas, não necessariamente por 

incapacidade da empresa contratada, mas por uma impossibilidade de 

atendimento diante da limitação da ferramenta. 

Podemos tomar como exemplo o item 4, subitem 1 do edital, na página 21, diz o 

seguinte: “INTERFACE DOS USUÁRIOS NO AMBIENTE - 1) O ambiente deverá 
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oferecer interfaces distintas por perfil, bem como permitir a transição do usuário 

entre os perfis que porventura ele acumule, por meio de atalhos;” Segundo a 

empresa contratada, esse requisito não é atendido nativamente pelo Microsoft 

Project Server, visto que, a ferramenta não permite a transição entre perfis, 

definindo que o perfil com o maior conjunto de permissões seria o perfil padrão 

que definiria a interface do usuário com a ferramenta.  

Outro exemplo está no item 2 do edital, na página 20, onde se lê: 

2 – PERFIL DOS USUÁRIOS 
(...) 
2) É possível que um mesmo usuário acumule perfis diferentes em projetos diferentes. Ex.: 
Gerente do projeto A e membro de equipe do projeto B; 
3) É possível que um mesmo usuário acumule perfis iguais, desde que em projetos 
diferentes. Ex.: Patrocinador do projeto A e patrocinador do projeto B 

Essa característica não é atendida nativamente pela ferramenta, visto que é uma 

limitação da mesma. 

No entanto, o baixo conhecimento da ferramenta por parte da Câmara, não 

exime totalmente a responsabilidade da empresa contratada, visto que todas as 

empresas consultadas previamente tiveram acesso, como de praxe, ao termo de 

referência do projeto e nenhuma delas apontou em nenhum momento problemas 

de escopo. Daí depreende-se também um baixo conhecimento da ferramenta 

em todas as suas complexidades, capacidades e limitações por parte dos 

responsáveis pelas empresas consultadas no processo licitatório.  

Isso pode ser identificado como uma falha do processo de gerenciamento de 

escopo. E essa gestão é fundamental para garantir que o projeto alcance os 

resultados esperados. “O sucesso do projeto é diretamente influenciado pela 

atenção na captura e gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto.” 

(PMBOK, 2009. P. 94). 

 

AMBIENTE EXTERNO 

 

 Baixo nível de organização e planejamento da empresa contratada 

Alguns fatos indicam claramente um nível de organização e planejamento 

inadequados, por parte da empresa contratada. Os sucessivos atrasos nas 
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entregas previstas destacam-se como um dos indicadores mais relevantes 

desse fato.  

O cronograma inicial previa a data de início do projeto em 03/02/2010, com a 

fase de planejamento da solução. O término do projeto estava previsto para 

06/08/2010. No entanto, o que se observou foi que as entregas foram se 

sucedendo com diversas pendências, o que motivaram consequentemente os 

constantes atrasos no cronograma inicial. 

Analisando ata de reunião entre a empresa contratada e o Escritório de Projetos 

da Câmara dos Deputados, verificou-se, por exemplo, que em junho de 2010, 

ainda havia pendências de entregas relativas à implementação de relatórios 

(fase 2 do projeto) e na implantação de indicadores (fase 3 do projeto). Essas 

pendências foram consideradas críticas e impediam o prosseguimento da 

execução do cronograma de tarefas, causando atrasos no cronograma já 

revisado. 

De acordo com o PMBOK, essas falhas referem-se a deficiências nos grupos de 

processos de Planejamento e também de gerenciamento do tempo. 

Para evitar essas falhas o PMBOK prevê ao menos 3 processos importantes: O 

processo 6.3 que propões estimar os recursos das atividades como o “processo 

de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade” (PMBOK 2009, 

p. 122). O processo 6.4 propõe estimar a duração das atividades: “é o processo 

de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para 

terminar as atividades específicas com os recursos estimados”. (PMBOK 2009, 

p. 125). E finalmente o processo 6.6 que propõe controlar o cronograma: 

“Controlar o cronograma é o processo de monitoramento do andamento do 

projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas 

na linha de base do cronograma.” (PMBOK 2009, p. 136). 
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 Falta de cumprimento de prazos pela contratada 

Essa talvez tenha sido uma das maiores falhas e a que mais comprometeu o 

andamento do projeto e o atingimento das metas propostas. Os sucessivos 

atrasos nas entregas foram um fator crítico determinante para uma boa parte 

dos problemas enfrentados durante a fase de execução.  

Uma das consequências graves dos atrasos para o andamento do projeto dentro 

dos prazos incialmente estabelecidos se deu na fase de testes e homologação 

das entregas parciais feitas pela empresa contratada. O escritório central de 

projetos da Câmara tinha uma previsão de disponibilidade da equipe de testes 

que seria alocada para o projeto de acordo com o tempo acordado no 

cronograma. Em função dos sucessivos atrasos as entregas, o momento 

reservado para os testes e homologação foi postergado para datas futuras. 

Ocorreu, no entanto, que a equipe da Câmara inicialmente alocada para os 

testes teve de ser desmobilizada em função de outros projetos. Por esse motivo, 

os prazos para a realização dos testes e validação das entregas por parte da 

Câmara tiveram de ser também estendidos, provocando mais atrasos no 

cronograma. 

Aliado a esse problema e diretamente relacionado a ele, está o número 

constante de pendências deixadas em cada fase, ações inconclusas que 

impactaram nas atividades das fases seguintes. Essas foram se acumulando a 

tal ponto que ao final da fase três, além de suas próprias pendências, ainda 

havia pendências da fase dois. Esse fato levou impediu que o projeto 

prosseguisse para a fase seguinte até que fossem concluídas as pendências. 

Isso provocou e agravou os atrasos no cronograma. 

Essas falhas podem ser associadas às falhas nos processos de gestão da 

integração do projeto e também na gestão do tempo. As questões relacionadas 

ao gerenciamento do tempo foram tratadas no item anterior.  

Com relação ao gerenciamento da integração, um item relevante 

apontado pelo PMBOK é o processo 4.4, Monitorar e controlar o trabalho do 

projeto. Para o PMBOK, “monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo 
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de acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para atender aos objetivos 

de desempenho definidos no plano de gerenciamento”. (PMBOK 209, p.81).  

Exercer um controle mais eficiente do cronograma aliado a processos 

de monitoramento e controle do trabalho são atividades eficazes para reduzir ou 

minimizar os problemas de atrasos no cronograma. 

 

 Mudanças na equipe técnica do projeto 

Durante a execução do projeto de instalação e personalização do 

Project Server, a empresa contratada apresentou falhas na execução do projeto. 

Dentre elas podemos destacar a mudança do gerente de projeto e mudança da 

equipe técnica. 

No início do projeto, foi realizada uma reunião entre as principais 

partes interessadas. Nessa reunião foram apresentados, por parte da empresa, o 

gerente do projeto, o gerente de contas e o diretor de serviços.  

Em meados da segunda fase de execução do projeto, o gerente de 

projetos indicado pela empresa contratada deixou o projeto. Esse fato foi relatado 

pela equipe do Escritório de projetos da Câmara em ata e classificado um fator 

de risco. A equipe técnica também sofreu mudanças nesse período. Somente ao 

final do mês de junho de 2010 a empresa contratada apresentou um novo 

gerente de projetos em substituição ao primeiro. Destaca-se que nesse momento 

da execução do projeto, havia ainda pendências que ocasionaram o atraso nas 

entregas e inviabilizando o prosseguimento para a fase seguinte enquanto as 

pendências não fossem resolvidas. 

Em meados de outubro, em virtude do grande atraso já imposto ao 

projeto, houve ainda mais uma mudança importante na equipe, que ocasionou 

um enorme retrabalho. Em função dessa mudança foi realizada a reinstalação do 

servidor que hospedaria o Microsoft Project Server, e em consequência, foram 

realizadas novamente as etapas de configuração e algumas personalizações.  
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À luz das melhores práticas e da metodologia proposta pelo PMBOK, 

essas falhas podem ser classificadas como fruto da má gestão dos processos de 

planejamento e recursos humanos. 

O processo 9.2 do PMBOK, “Mobilizar a equipe do projeto”, trata 

desse assunto. Esse processo diz que “o gerente de projetos ou a equipe de 

gerenciamento de projetos deve negociar com eficácia e influenciar outras 

pessoas que estejam em uma posição de fornecer os recursos humanos 

necessários para o projeto. Deixar de mobilizar os recursos humanos 

necessários para o projeto pode afetar os cronogramas e orçamentos, a 

satisfação do cliente, a qualidade e os riscos. Pode reduzir a probabilidade de 

êxito e, em última instância, resultar em cancelamento do projeto.” (PMBOK 

2009, p.189).  

Esses fatores poderiam ter sido minimizados ou evitados caso fossem 

mais bem estruturados na fase de planejamento, como prega o PMBOK: “esses 

fatores devem ser considerados e planejados nas etapas de planejamento do 

projeto.” (PMBOK 2009, p.190). 

 

3.4. ACERTOS DETECTADOS 

Alinhamento entre o projeto e o Planejamento Estratégico 

O projeto de implantação de uma ferramenta de gestão de projetos na 

Câmara dos Deputados foi precedido de uma análise de contexto interno. Esse 

projeto está situado em um contexto maior que é o da Gestão de Projetos, que por 

sua vez está inserido no contexto da Gestão Estratégica Corporativa. 

Segundo as melhores práticas de governança corporativa e governança 

de TI, um dos pilares da governança está apoiado justamente no alinhamento entre 

a TI e o Negócio da empresa. 
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4. LIÇÕES APRENDIDAS 

Segundo Ricardo Vargas, um bom registro de lições aprendidas deve ser 

simples e estar escrito em linguagem clara. Além disso, acrescenta que uma boa 

lição aprendida deve ter três características fundamentais: em primeiro lugar deve 

ser documentada para que esteja disponível a qualquer tempo. Em segundo lugar, 

deve ser relevante, isto é, esse registro deve ser útil de alguma forma, deve poder 

fazer diferença em projetos futuros. E por último, deve ser contextualizada. 

Peter Senge propõe como método de apredizagem as chamadas RDAs, 

“Revisões de depois da Ação” (Senge, 2011). Esse método consta de três 

perguntas: O que aconteceu? O que esperávamos? O que podemos aprender com a 

diferença entre um e outro? Baseada nessa ideia, faremos o levantamento das 

lições aprendidas no projeto de implantação do Project Server na Câmara dos 

Deputados de maneira estruturada, ao mesmo tempo simples e contextualizada, 

analisando os seguintes aspectos: 

 Ação Proposta – indica a iniciativa apresentada para a realização de um 

determinado objetivo; 

 Resultados esperados – trata das expectativas que se tinham a respeito da ação 

proposta, ou seja, aquilo que se esperava que acontecesse uma vez 

concretizada a ação; 

 Resultados Obtidos – descreve os resultados que foram obtidos de fato como 

fruto das ações tomadas em comparação aos resultados esperados; 

 Lições aprendidas – formulação clara, simples e objetiva das lições aprendidas à 

luz dos fatos observados. 

 

A fim de servir de guia, faremos a análise das falhas e acertos 

identificados no item anterior. 
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4.1.1. ELEVADO NÚMERO DE EXIGÊNCIAS DE PERSONALIZAÇÃO DO 

AMBIENTE / CONHECIMENTO LIMITADO, A PRIORI, DA FERRAMENTA, DE 

SUAS CAPACIDADES E LIMITAÇÕES. 

a) Ação Proposta 

 A ação proposta pelo escritório de projetos da Câmara em fase de edital 

foi a personalização da ferramenta Microsoft Project Server visando sua adequação 

ao ambiente de gestão de projetos desenhado para a Casa. De modo a atender as 

necessidades e expectativas dos gestores, elencou-se uma série de requisitos que a 

ferramenta de gestão de projetos deveria apresentar. 

b) Resultados Esperados 

O que se esperava com essas exigências era que a ferramenta estivesse 

de acordo com o modelo de gestão proposto pelo escritório central de projetos para 

a Casa. Esperava-se que desse modo a ferramenta daria aos gerentes de projeto de 

gestores de mais alto escalão as respostas necessárias sobre o andamento dos 

projetos, indicadores e demais aspectos inseridos no modelo desenvolvido. 

c) Resultados Obtidos 

Na realidade o que ocorreu foi que o número de itens de personalização 

da ferramenta foi muito grande e em muitos aspectos exacerbando os limites da 

própria ferramenta. Nesse sentido, algumas exigências contidas no edital de 

contratação simplesmente não puderam ser atendidas em virtude das limitações da 

ferramenta. Outros itens faziam parte do escopo da ferramenta, mas não 

funcionavam exatamente como exigidos no edital. 

A consequência foi um grande esforço por parte da empresa contratada 

para a implementação das exigências, sendo necessário para tal buscar soluções de 

contorno. Esse fator elevou a complexidade do ambiente tanto em termos de 

administração quanto em termos de uso, contrariando algumas expectativas que se 

tinham criado em função de tais exigências, além de dificultar sobremaneira a 

evolução do ambiente para versões futuras do Microsoft Project Server. 
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d) Lições Aprendidas 

Cada ambiente computacional é único, assim como cada organização tem 

aspectos muito particulares de cultura e modo de trabalhar. Assim, é muito difícil que 

softwares prontos, ou no jargão da TI, “softwares de prateleira”, se adaptem 

integralmente às necessidades do negócio. Em função disso, alguma personalização 

é necessária, dentro dos limites do software em questão. 

No entanto, mecanismos de padronização parecem ser uma alternativa 

para essas questões. Na lei de licitações (8666/93), os artigos 11 e 15 versam sobre 

a isso. O artigo 11 indica que se deve buscar sempre a padronização e projetos não 

padronizados devem ser sempre a exceção e não a regra. O artigo 15 indica que “as 

compras sempre que possível deverão atender ao princípio da padronização”.  

A padronização traz como benefícios principalmente,  a redução do custo, 

a redução da complexidade da solução e aumenta virtualmente o número de 

empresas capazes de fornecer a solução. 

Tendo isso em vista, deve-se considerar que em processos de aquisição 

e implementação de softwares de mercado, é necessário um estudo aprofundado 

das capacidades e limitações dos produtos disponíveis, buscando aquele que mais 

de adapte à realidade e necessidades da organização com o mínimo de adaptações. 

 

4.1.2. MUDANÇAS NA EQUIPE DO PROJETO 

a) Ação Proposta 

Ao longo do processo de execução do contrato, foram substituídos o 

gerente do projeto representante da empresa contratada e também de alguns 

recursos técnicos. 

b) Resultados Esperados 

Em função da indisponibilidade dos recursos humanos e das falhas 

apresentadas, a empresa contratada esperava que a substituição dos recursos 

humanos no projeto resolvesse questões técnicas que estavam pendentes. 
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Registrado em ata, o escritório de projetos da Câmara alertou a empresa 

contratada sobre os riscos que a substituição de profissionais em meio à execução 

do projeto poderia significar. A Câmara já vislumbrava os problemas que poderiam 

advir dessa escolha da empresa, mas esperava que essas substituições não 

afetassem de modo importante o cronograma e a qualidade do projeto. 

c) Resultados Obtidos 

O que a realidade mostrou foi que a substituição de parte do corpo 

técnico responsável pela execução do projeto levou a mais atrasos nas entregas, um 

grande retrabalho em função da reinstalação e reconfiguração do produto, que por 

sua vez levou a realização de novos testes e nova fase e homologação das entregas 

por parte da Câmara. O resultado obtido foi mais atraso nas entregas previstas e 

perda de qualidade do projeto. 

d) Lições Aprendidas 

Segundo Ricardo Vargas, “Um projeto é conduzido por pessoas. O cerne 

fundamental de qualquer projeto é o homem. Sem ele, o projeto não existe, mesmo 

que se disponha de equipamentos modernos de controle e gestão.” (Vargas 2000). 

A experiência da Câmara nesse projeto mostrou isso. A troca de parte da equipe do 

projeto e de seu gerente mostrou quão sensível e importante são as pessoas em um 

projeto.  

Pessoas não são apenas recursos, a quem se dá uma lista de requisitos e 

espera-se uma saída com produtos adequados. As mudanças feitas na equipe 

afetaram o projeto negativamente, postergando ainda mais sua conclusão. 

A lição que se pode aprender aqui é que as pessoas são importantes. É 

preciso considerar verdadeiramente esse fator em todas as fases do projeto, do 

planejamento, passando pela execução, controle e encerramento. 
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4.1.3. BAIXO NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO / FALTA DE 

CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTABELECIDOS 

a) Ação Proposta 

A fim de organizar os trabalhos e definir os prazos de execução do projeto 

de implantação do Project Server, o edital de contratação, no apenso IV, item III, 

define um modelo de prestação dos serviços, onde está previsto um cronograma de 

projeto, com prazos e fases bem definidos, a serem cumpridas pela empresa 

contratada.  

Nesse modelo, o projeto está dividido em quatro fases. A primeira fase é 

a de planejamento e tem duração de 15 dias. A segunda fase é a Configuração e 

personalização do ambiente de gerenciamento de projetos, com previsão de 

execução em 60 dias. A terceira fase é a da implementação dos painéis de 

indicadores de desempenho e entrega de documentação técnica dos serviços 

realizados, previsto para durar igualmente 60 dias. As fases seguintes são as finais 

e constam de Operação assistida e Aceite final, previsto para acontecer em até duas 

semanas após o término da Operação assistida.   

O modelo previa que o projeto deveria ser concluído assim em cinco 

meses. 

b) Resultados Esperados 

O que se esperava com essas definições em nível de edital era que o 

projeto terminasse em um período de tempo conhecido, amarrando prazos e fases 

bem especificadas, e assim apontando um horizonte concreto para a sua conclusão. 

A partir dessa definição, o escritório de projetos da Câmara montou uma equipe de 

projeto, alocando os recursos necessários ao acompanhamento de todas as fases 

dentro do calendário proposto. Ressalta-se aqui que o escritório central de projetos é 

responsável pelo acompanhamento do portfólio de projetos da Câmara. Portanto, a 

previsão do andamento dos projetos é muito importante na montagem das equipes 

de acompanhamento.  

Com essas definições bem amarradas no edital, e com o investimento em 

recursos humanos especializados, esperava-se que o projeto terminasse com 
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sucesso no prazo estipulado, pois havia uma forte demanda da alta direção por 

informações de acompanhamento dos projetos estratégicos.  

c) Resultados Obtidos 

O que ocorreu na realidade foi uma sucessão de atrasos e falhas nas 

entregas por parte da contratada, sinal de desorganização e planejamento 

inadequado. Esses aspectos mostram certa incoerência entre a realidade e o status 

da empresa contratada, visto que é Gold Certified Partner da Microsoft e diversas 

vezes premiada por esta. 

Uma questão que aqui se coloca é que, uma vez que obviamente todas 

as empresas participantes do certame tiveram acesso ao termo de referência, 

condutor do edital, todas as empresas sabiam do objeto e dos prazos ali 

estabelecidos. Ainda assim, não houve contestação de nenhuma delas quanto à 

inexequibilidade dos prazos. E assim sendo, conclui-se que os prazos ali estipulados 

eram exequíveis.  

Mais ainda, esperava-se da empresa vencedora que, como nenhuma 

outra, tivesse conhecimento pleno do edital e das suas imposições e implicações, 

tanto em relação ao objeto quanto aos prazos. Assim, esperava-se que, uma vez 

dado o lance vencedor, a empresa tivesse todas as condições de cumprir com 

exatidão o que estava estabelecido no edital.  

No entanto, a realidade mostrou o contrário. Conforme registrado nas atas 

de reunião, sucessivos atrasos e entregas com pendências foram fatos constantes 

ao longo da execução do projeto. Como ilustração dos fatos, em agosto de 2010, 

data em que o projeto estava previsto para ser concluído, ele estava de fato apenas 

58% concluído, estando na fase três de cinco fases previstas. Em dezembro de 

2010 ele ainda não estava concluído, fato que motivou um aditivo de prazo no 

contrato por mais um ano. Até o presente momento, o projeto ainda não foi 

concluído em sua totalidade, estando a contratada ainda executando ajustes no 

ambiente. 
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d) Lições Aprendidas 

A despeito do escritório de projetos ter planejado criteriosamente as 

etapas do projeto, descritas no modelo de prestação de serviços do edital, isso não 

foi suficiente para determinar o sucesso do projeto em termos de cumprimento do 

modelo estabelecido e dos prazos previstos.  

A despeito ainda do perfil da empresa vencedora do certame – parceira 

Microsoft importante, vencedora de prêmios entre outras conquistas –  isso também 

não foi suficiente para determinar o sucesso do projeto.  

Por último, mas não menos importante, a despeito de todo o 

planejamento prévio, inúmeras cobranças e reuniões de acompanhamento por parte 

do escritório de projetos da Câmara na fase de execução, isso não foi suficiente 

para garantir o sucesso do projeto. 

O que se pode concluir é que a empresa contratada falhou gravemente 

em termos de planejamento, organização, alocação de recursos e em última 

instância na gestão do projeto segundo as melhores práticas ditadas pelo PMBOK.  

Portanto, há que se pensar mecanismos legais que reduzam os riscos de 

contratação de empresas sem o perfil adequado para a execução dos projetos 

necessários e muitas vezes estratégicos para o órgão. Pois o que se pode aprender 

aqui é que a escolha da empresa contratada é fundamental para o sucesso do 

projeto. Apesar disso, esse é um fator que o administrador público controle limitado 

em função das muitas restrições que os marcos legais das contratações públicas 

impõem.   

Algumas lições podem ser tiradas desse episódio é criar mecanismos que 

possam aumentar as chances de contratação de empresas adequadas a cada 

projeto, a saber:  

a) Inserir nos editais a exigência de comprovação de experiência e casos de 

sucesso da empresa contratada em projetos semelhantes. Ainda assim não 

haja como garantir o sucesso do projeto apenas por essa exigência, reduz-se 

as chances de problemas. 
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b) Detalhar com profundidade o Modelo de Prestação de Serviços inserindo 

mecanismos de controle e proteção como a possibilidade de rescisão do 

contrato o mais cedo possível, tão logo se perceba que a empresa não seja 

capaz de cumprir o contrato celebrado.  Especificar indicadores de 

desempenho de modo que seja possível julgar objetivamente os critérios para a 

rescisão do contrato. Este mecanismo se baseia na Lei 8.666/93, em seu artigo 

77, onde se lê: “A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 

regulamento.”. 

c) Por fim, realizar benchmark, ou seja, observar como outras organizações 

fizeram projetos semelhantes, observar as lições aprendidas em seus projetos, 

acelerar o processo de aprendizado baseando nas experiências de outros. O 

grupo da TI Controle, é um contexto favorável para esse tipo de iniciativa. 

 

4.1.4. ALINHAMENTO ENTRE O PROJETO E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

a) Ação Proposta 

O projeto de implantação e personalização do Project Server na Câmara 

dos Deputados foi precedido de um grande projeto que foi o planejamento 

estratégico da Casa. Esse projeto surgiu em função das necessidades da Casa 

apontadas pelo projeto estruturante de implantação da gestão de projetos. O Centro 

de Informática em seu plano estratégico setorial apresenta, em alinhamento com o 

plano corporativo, o objetivo “desenvolver a gestão de projetos”. 

b) Resultados Esperados 

Seguindo as boas práticas de governança de TI, o resultado esperado era 

aumentar o alinhamento entre a TI e o negócio da Casa, expressado no plano 

estratégico. 

c) Resultados Obtidos 
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De fato, o resultado obtido foi a garantia de alinhamento entre as ações 

de TI e as necessidades do negócio, em consonância com o planejamento 

estratégico da Casa. No entanto, ainda não existem indicadores suficientes que 

demonstrem que a gestão de projetos contribuiu de fato para os objetivos 

estratégicos aos quais ela foi proposta.  

d) Lições Aprendidas 

Garantir o alinhamento da TI às necessidades do negócio é uma dos 

principais objetivos dos modelos de governança de TI, como o COBIT e o BSC, por 

exemplo. O projeto de implantação do Microsoft Project Server no contexto da 

gestão estratégica cumpriu justamente este objetivo.  Concluímos que essa foi uma 

ação positiva, que esteve consoante com as boas práticas descritas pelos modelos 

mais aceitos no mercado. Portanto é uma lição aprendida que se deve manter e 

reproduzir em outras iniciativas da TI. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Procurou-se nesse estudo de caso, analisar a implantação do Microsoft 

Project Server na Câmara dos Deputados, observando, sob vários aspectos, todo o 

processo e procurando levantar as lições aprendidas no projeto. 

A metodologia adotada foi o método dedutivo apoiado em uma pesquisa 

documental, realizada em documentos gerados na própria Câmara, como edital de 

licitação, contratos e atas de reunião, planejamento estratégico corporativo, atos 

normativos, entrevistas informais com os envolvidos no processo. A partir dessa 

pesquisa procurou-se levantar os dados a respeito do caso. A análise dos fatos foi 

realizada sob a luz das principais metodologias amplamente aceitas no mercado 

para o gerenciamento de projetos e de aprendizado organizacional, consulta a 

autores relevantes no contexto da gestão de projetos, bem como análise dos marcos 

legais pertinentes. 

A análise dos dados levantados mostrou algumas falhas no processo, 

mas também aspectos positivos. Os principais resultados podem ser sintetizados da 

seguinte forma: 

a) O elevado número de personalizações do ambiente levou a um aumento da 

complexidade do projeto dificultando sua implementação e evoluções futuras. A 

lei 8.666/93 indica que a padronização deve ser a opção preferencial para 

projetos dessa natureza, deixando as personalizações para itens essenciais à 

adequação com o negócio da organização. O conhecimento limitado das 

capacidades e limitações ferramenta de EPM escolhida levaram a exigir 

funcionalidades que não puderam ser implementadas exatamente de acordo 

com o exigido. Disso pudemos aprender que na aquisição de softwares de 

mercado, deve-se estudar bem as alternativas que o mercado oferece e buscar 

aquela que mais de adapte à realidade e necessidades da organização com o 

mínimo de adaptações. 

b) Mudanças na equipe técnica do projeto, notadamente do gerente de projeto e 

de alguns técnicos responsáveis pela execução conduziram o projeto a mais 
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atrasos, retrabalho e perda de qualidade. O PMBOK indica processos de 

planejamento e recursos humanos como medidas para evitar problemas dessa 

natureza. O aprendizado tirado daqui é a dedicar atenção às pessoas em todas 

as fases do projeto.  

c) O baixo nível de organização e planejamento da empresa contratada e que 

levou à falta de cumprimento de prazos foram um dos grandes problemas 

detectados no processo. Apesar de todos os controles aplicados por parte da 

Câmara, eles não se mostraram eficazes a ponto de evitar maiores impactos na 

execução do projeto. Aprendemos aqui que controles adicionais podem ser 

inseridos a fim de minimizar possíveis falhas dessa natureza, como por exemplo, 

exigir em edital experiência comprovada em projetos similares, especificar no 

modelo de prestação de serviços indicadores de desempenho mínimos 

aceitáveis com respectivos mecanismos de rescisão contratual em caso de não 

atingimento desses indicadores, além de benchmark para aprender de projetos 

semelhantes realizados por outras organizações. 

 

d) Por fim, observou-se positivamente que o projeto de implantação do Microsoft 

Project Server na Câmara dos Deputados estava inserido em um projeto muito 

maior que foi o Planejamento Estratégico Corporativo da Câmara. Considerando 

a governança corporativa, é boa prática o alinhamento entre a TI e o negócio. 

Foi uma iniciativa louvável e deve ser repetida em outros projetos. 

 

  Os primeiro problema formulado nesse trabalho foi analisar se a 

implantação do Project Server na Câmara dos Deputados foi adequada. O PMBOK 

indica como parâmetro para a determinação do sucesso de um projeto, observar se 

este foi concluído dentro do escopo, prazo e custo planejados. Pelas análises feitas 

nesse trabalho, observamos que, com pequenas exceções advindas das falhas de 

especificação, o escopo se manteve sob controle e mantido como planejado. O 

custo, por restrições legais, se manteve sob controle, ou seja, o orçamento 

executado foi o planejado. O fator mais crítico foi o tempo, visto que por diversos 

problemas aqui analisados, o projeto foi concluído com atraso de quase um ano do 

tempo inicialmente previsto.  Assim, observamos que o projeto de implantação e 
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personalização do Project Server na Câmara foi bem sucedido em alguns aspectos 

e apresentou diversos problemas em outros.  Considerando que o projeto chegou ao 

seu final, ou seja, a ferramenta está implantada, personalizada e funcionando no 

ambiente da Câmara de acordo com o especificado (salvo algumas exceções), 

apesar de ter ultrapassado um ano do prazo inicialmente planejado, concluímos que 

ele foi apenas parcialmente adequado.  

O segundo problema proposto foi o levantamento das lições aprendidas 

nesse processo. Segundo Ricardo Vargas, uma boa lição aprendida deve estar 

escrita em linguagem clara e simples, deve ser relevante e por fim deve estar 

registrada de forma que seja útil em projetos futuros. Essas características estão 

presentes no registro feito nesta pesquisa e realizadas de acordo com as boas 

práticas aqui listadas. Assim concluímos que este objetivo foi atingido pela 

explicitação de forma clara, objetiva das lições aprendidas estruturadas no 

desenvolvimento desta pesquisa.  

 

6. PESQUISAS FUTURAS 

A pesquisa que se fez aqui foi um estudo de caso, ou seja, uma análise 

particular em um ambiente específico. As questões aqui formuladas foram 

respondidas. No entanto outras questões permanecem em aberto. A fim de basear 

pesquisas futuras, ampliar essa pesquisa, sugerimos a realização de um benchmark 

da implantação do MS Project Server em outras organizações, tanto de governo 

quanto privadas, buscando responder a algumas questões como:  

 

a) Quais as principais diferenças entre as implementações de ferramentas de EPM 

em ambientes públicos e privados? 

b) Quais os problemas mais comuns em contratações dessa natureza? 

c) É possível estabelecer uma padronização mínima para implantação de 

ferramentas de EPM, ainda que em organizações diferentes?  
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