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Resumo 

 

Este trabalho referencia um estudo de caso de um Projeto de Parametrização de sistemas em 
uma multinacional com filiais presentes em todos os continentes, sabendo que esta é uma 
empresa fictícia, o Projeto foi desenvolvido em sua Matriz em um país da Europa e tinha o 
objetivo através do Projeto ora denominado XPTO, ser implantado de forma global em todas 
as filiais espalhadas pelo mundo da empresa em análise. O trabalho é embasado através do 
recolhimento das informações e fatos ocorridos por meio de entrevista com o Gerente de 
Projetos responsável pela implantação do sistema global, o qual participou do projeto em sua 
fase final entre 2014 e 2016. O projeto durou aproximadamente 10 anos entre 2006-2016. 
Toda a conceituação a ser apresentada visa apresentar as principais características do Projeto, 
identificando todas as dificuldades e riscos encontrados, correlacionando os fatos ocorridos as 
principais disciplinas do Gerenciamento de Projetos. Dentro das dificuldades encontradas no 
projeto ressaltam-se a multinacionalidade existente entre os mais de 150 participantes do 
Projeto, as diferentes legislações, o sistema cultural de cada país e a dificuldade no 
desenvolvimento de projetos de longo prazo, entre outras inúmeras dificuldades que serão 
apresentadas no desenvolvimento desse trabalho.   

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Lições Aprendidas. Parametrização de 
Sistemas. Projetos de Longo Prazo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This paper refers to a case study of a System Parametrization Project in a multinational with 
branches present in all continents, knowing that this is a fictitious company, the Project was 
developed in its headquarters in a European country and had the goal through the Project now 
called XPTO, to be implemented globally in all the branches scattered around the world of the 
company under analysis. The paper is based on the gathering of information and facts that 
occurred through an interview with the Project Manager responsible for the implementation of 
the global system, which participated in the project in its final phase between 2014 and 2016. 
The project lasted approximately 10 years between 2006-2016. The whole concept to be 
presented aims to present the main characteristics of the Project, identifying all the difficulties 
and risks encountered, correlating the events occurred with the main disciplines of Project 
Management. Among the difficulties encountered in the project are the multinationality 
existing among the more than 150 participants of the Project, the different legislations, the 
cultural system of each country and the difficulty in developing long-term projects, among 
other numerous difficulties that will be presented in the development of this paper. 

Key Words: Project Management. Lessons Learned. System Parametrization. Long-Term 
Projects. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em um mundo em constante transformação, centenas de novas possibilidades estão 

sendo criadas neste exato momento. Para as empresas, o mercado está se tornando cada vez 

mais competitivo e complexo, fazendo com que elas desenvolvam novas estratégias com o 

intuito de melhorar o desempenho devido às rápidas mudanças do mercado e assim gerando 

vantagem competitiva. Com uma forte concorrência, as perdas nos processos empresarias e o 

não retorno do capital investido são inaceitáveis frente aos investidores. 

Neste cenário, as empresas buscam ideias e mecanismos para se diferenciar dos seus 

concorrentes nesse mercado competitivo, desenvolvendo e implementando estratégias de 

modo a melhorar seus processos e resultados futuros. 

Um dos grandes desafios nas empresas está relacionado aos investimentos em projetos, 

que necessitam de planejamento, execução e controle eficazes para se tornarem competitivas. 

Atualmente, esses projetos se tornaram meio de geração de produtos e serviços e obtenção de 

resultados quantitativos e qualitativos para as empresas. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O tema proposto para este trabalho é de grande relevância na área de gerenciamento de 

projetos, haja vista a necessidade de obtenção de resultados de forma ágil e precisa pelas 

empresas. A existência de uma ferramenta e técnica de lições aprendidas bem registrado a fim 

de fornecer um repositório centralizado para facilitar seu uso, e comunicadas de maneira 

consistente, não é garantia de sucesso dos projetos desenvolvidos, mas certamente, contribui 

para que estes atinjam seus objetivos. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho será analisar o projeto XPTO no ponto de vista das lições 

aprendidas. Inicialmente, serão discutidos os principais conceitos de gerenciamento e sucesso 

de projetos, principais conceitos sobre lições aprendidas, as especificidades do projeto XPTO 

e as lições aprendidas do projeto XPTO. Assim, a proposta é identificar as principais 

características das lições aprendidas bem como suas atribuições na gestão de projetos, 

analisando os dados deste projeto implementado por uma empresa fictícia.  
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1.4 ESCOPO DO TRABALHO 

O escopo engloba também a história do projeto XPTO, análise de seus indicadores e 

quais foram as lições aprendidas no decorrer do projeto. Os resultados deste trabalho serão 

analisados a fim de adquirir conhecimento para uso futuro. 

1.4 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA  

A metodologia de trabalho irá se fundamentar em pesquisa bibliográfica e entrevista 

para Estudo de Caso. Será feito uma entrevista com o Gerente de Projeto responsável pelo 

projeto XPTO de uma multinacional e o levantamento bibliográfico sobre projetos e lições 

aprendidas, levando-se em consideração sua importância no contexto das organizações atuais.  

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho apresentará uma estrutura dividida em 7 capítulos, conforme demonstrado 

em seu sumário. 

O primeiro capítulo apresenta as justificativas e definição do escopo do trabalho, além 

de descrever a metodologia, estrutura e as considerações adotadas no trabalho. 

Já o segundo capítulo aborda os conceitos básicos sobre gerenciamento de projetos, 

descrevendo as melhores práticas e as áreas de conhecimento de gerenciamento apresentadas 

pelo Guia PMBOK (PMI, 2017), além de apresentar uma breve descrição e conceitos sobre 

sucesso em projetos. 

O terceiro capítulo apresenta as teorias sobre a criação do conhecimento, a 

classificação dos mesmos e os principais conceitos sobre lições aprendidas em gerenciamento 

de  projetos. 

No quarto capítulo apresenta-se um breve histórico sobre a implantação do Projeto 

XPTO, suas particularidades e desafios ao longo de seu ciclo de vida. 

O quinto capítulo resume as lições aprendidas durante a implantação do Projeto XPTO, 

sendo que no sexto capítulo é apresentada as conclusões sobre este trabalho de conclusão de 

curso. 

Finalmente, o sétimo capítulo apresenta as referências bibliográficas utilizadas neste 

trabalho.   
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2. CONCEITOS SOBRE GERENCIAMENTO E SUCESSO DE PROJETOS 

2.1.CONCEITOS BÁSICOS 

Conforme (LUIZ FERNANDO e CARLOS MAGNO, 2011) o Gerenciamento de 

Projetos é um ramo da Ciência da Administração que trata da iniciação, do planejamento, da 

execução, do monitoramento, do controle e do fechamento do projeto, envolvendo a aplicação 

de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas ás atividades do projeto a fim de atender 

aos seus requisitos. Não é nenhuma novidade no mundo que vivemos, grandes obras já foram 

realizadas, excelentes produtos foram desenvolvidos e grandes empresas foram criadas 

desenvolvendo inúmeros produtos de sucesso. Presenciamos a valorização do Gerenciamento 

de Projetos como ferramenta para transformação dos objetivos estratégicos das empresas em 

valor para o negócio. Com essa valorização as organizações estão cada vez mais investindo no 

desenvolvimento dessas habilidades. A sua aplicação ao longo de todo o trabalho permite a 

avaliação do desempenho, o aprendizado contínuo e a antecipação do desempenho futuro com 

razoável confiabilidade. 

Uma das ferramentas mais conhecidas e mais simples de melhoria contínua de 

processos, o PDCA pode ser facilmente implementada para referenciar, manter e melhorar os 

processos de gerenciamento de projeto de uma forma mais básica para imersão inicial na 

teoria. 
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Figura 1 - Ciclo PDCA da Qualidade (LUIZ FERNANDO e CARLOS MAGNO, 2011) 

Para uma contextualização básica desse sistema, conforme a Figura 1 acima, inicia-se 

no P (PLAN) definindo métodos e metas a serem atingidas. O planejamento D (DO) resume-

se em treinar e executar as atividades propostas, como resultado aplica-se o C (CHECK) o 

qual verifica os resultados através de um monitoramento, no último ciclo A (ACT) verifica-se 

os resultados e erros encontrados e inicia-se o processo novamente, a cada ciclo temos um 

processo de melhoria contínua cada vez mais eficiente. 

2.2.GUIA PMBOK 

Para padronização e documentação das mais utilizadas práticas de gerenciamento de 

projeto foi publicado em sua primeira edição em 1996 pelo Project Management Institute 

(PMI) a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), o qual já 

encontra-se em sua sexta edição publicada em 2017 . 

O Guia PMBOK apresenta um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de 

projetos, que é amplamente reconhecido dentro das melhores práticas existentes no mercado, 

e em função disso, é utilizado como base pelo Project Management Institute (PMI).  Esse 

Guia uniformiza o vocabulário comum para se discutir, escrever e aplicar o gerenciamento de 

projetos, proporcionando a compreensão eficiente das informações entre os profissionais de 
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gerência de projetos das mais diferentes áreas e nacionalidades. Essa metodologia assemelha-

se a normas existentes no mercado. 

2.3.GERENCIAMENTO DE PROJETO 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017) o projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado único. A sua natureza temporária indica um inicio 

e um término definidos. Quando é dito temporário, não significa que o projeto 

necessariamente terá uma curta duração. Para sabermos quando um projeto chegou ao fim, 

devemos ver se todos os objetivos do projeto foram alcançados ou também pode ser encerrado 

quando seus objetivos não serão alcançados ou até mesmo não tem mais necessidade de 

existir. A decisão de encerrar um projeto requer aprovação e autorização de uma autoridade 

apropriada. A Figura 2 abaixo correlaciona de forma clara os conceitos mencionados pelo 

Guia PMBOK.  

 

Figura 2 - Características de um projeto (LUIZ FERNANDO e CARLOS MAGNO, 2011) 

Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Para fazermos o 

gerenciamento de projetos devemos realizar através da aplicação e integração de todas as 

etapas e processos de gerenciamento de projeto identificadas para o projeto. 

O gerenciamento de um projeto normalmente inclui, mas não se limita a: 

• Identificar os requisitos do projeto;  

• Abordar as diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas; 

• Estabelecer e manter a comunicação ativa com as partes interessadas; 
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• Gerenciar recursos;  

• Equilibrar as restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam a: 

Escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos e risco.  

As circunstancias do projeto influenciarão como cada processo de seu gerenciamento é 

implementado e como as suas restrições serão priorizadas. 

Os processos repetitivos e contínuos não são exemplos de projetos dentro de uma 

organização, não se deve confundir processos operacionais com projetos. 

Conforme o Guia PMBOK (PMI, 2017) projetos são iniciados para atingir algumas 

oportunidades de negócios que estejam de acordo com a organização e suas metas 

estratégicas. Para iniciar um projeto, deve ser elaborado um business case descrevendo todos 

os objetivos do projeto, investimento necessário e critérios financeiros e qualitativos para o 

sucesso do projeto. O business case serve para ter uma base e assim medir o progresso durante 

o tempo que o projeto está sendo executado, assim comparando os resultados com os 

objetivos e os critérios de sucesso já definidos anteriormente. 

Projetos em geral são iniciados como resultado de uma ou mais das seguintes 

considerações estratégicas:  

• Demanda de mercado; 

• Oportunidade estratégica e/ou necessidade de negócio;  

• Necessidade social; 

• Consideração ambiental;  

• Solicitação de cliente;  

• Avanço tecnológico;  

• Requisito jurídico ou de regulamentações;  

• Problema existente ou previsto.  

Para ser elaborado um plano de gerenciamento de benefícios, deve ser descrito como e 

quando os benefícios do projeto serão entregues, e como serão medidos. Podemos incluir 

neste plano, os seguintes itens:  

• Benefícios desejados. O valor de negócio tangível e intangível a ser obtido com a 

implementação do produto, serviço ou resultado; 
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• Alinhamento estratégico. Como os benefícios do projeto apoiam e se alinham com as 

estratégias de negócios da organização; 

• Cronograma para realização dos benefícios. Benefícios por fase: curto prazo, longo 

prazo e contínuos; 

• Proprietário dos benefícios. A pessoa ou grupo responsável, que monitora, registra e 

reporta os benefícios realizados ao longo do cronograma estabelecido no plano. 

• Métricas. As medições diretas e indiretas usadas para mostrar os benefícios realizados. 

• Riscos. Os riscos associados para alcançar os benefícios desejados.  

Para saber se um projeto teve êxito, o projeto é medido em relação aos objetivos do 

projeto e aos critérios de sucesso. Nem sempre o sucesso de um produto, serviço ou resultado 

é visualizado de imediato, por vezes é reconhecido até algum tempo depois que o projeto já 

está concluído. Por exemplo: um aumento na participação de mercado, uma redução nas 

despesas operacionais ou o sucesso de um produto novo podem não ser conhecidos quando o 

projeto é transferido para operações. Nessas circunstancias, segundo o Guia PMBOK (PMI, 

2017), o escritório de gerenciamento de projetos (EGP), o comitê diretivo do portfolio ou 

outra função de negócios na organização, deve avaliar o sucesso em data posterior para 

determinar se os resultados atendem os objetivos de negócios. 

O business case e o plano de gerenciamento de benefícios devem ser desenvolvidos 

antes da iniciação do projeto e serão utilizados para comparativos, depois que o projeto for 

finalizado. Assim, ambos podem ser definidos como documentos de negócios em vez de 

documentos de projeto ou componentes do plano de gerenciamento do projeto. Quando 

necessário, esses documentos de negócios podem ser entradas para alguns dos processos 

envolvidos no gerenciamento do projeto, como desenvolver o termo de abertura do projeto.  

Outro conceito importante a ser pontuado é relacionado a delimitação das diferenças 

entre um projeto e um programa. O programa é formado por um grupo de projetos 

gerenciados de forma coordenada visando obter um resultado mais fácil quando gerenciado de 

forma isolada. 

2.4.ÁREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETO  

Conforme propósitos do Guia PMBOK, o gerenciamento de projetos é dividido em dez 

áreas de conhecimento nas quais são aplicados todos os conhecimentos, habilidades, 
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ferramentas e técnicas existentes de gerenciamento de projetos. Segundo (LUIZ FERNANDO 

e CARLOS MAGNO, 2011), essas áreas são definidas da seguinte maneira: 

Gerenciamento de integração de projetos – são os processos que integram os 

diversos elementos do gerenciamento de projetos, que são identificados, definidos, 

combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de 

projetos. 

Gerenciamento do escopo do projeto – são os processos envolvidos na verificação de 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja 

concluído com sucesso. 

Gerenciamento de custos do projeto: são os processos envolvidos em planejamento, 

estimativa, orçamento e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do 

orçamento aprovado. 

Gerenciamento de qualidade do projeto: são os processos envolvidos na garantia de 

que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi idealizado. 

Gerenciamento das comunicações do projeto: são os processos relativos à geração, a 

coleta, a disseminação, ao armazenamento e a destinação final das informações do projeto de 

forma oportuna e adequada. 

Gerenciamento de riscos do projeto: são os processos relativos a realização do 

gerenciamento das ameaças e oportunidades em um projeto. 

Gerenciamento de aquisições do projeto – são os processos que compram ou 

adquirem produtos, serviços ou resultados, além dos necessários ao gerenciamento de 

contratos. 

Após a publicação do livro de (LUIZ FERNANDO e CARLOS MAGNO, 2011) foram 

alteradas ou incluídas as seguintes áreas de conhecimento: 

Gerenciamento de recursos do projeto – são os processos que visam documentar e 

identificar as funções, responsabilidades, competências necessárias e relações hierárquicas 

através do plano de gerenciamento do RH.  

Gerenciamento de cronograma do projeto – são os processos que visam estabelecer 

políticas e procedimentos para planejar, desenvolver e controlar o cronograma de forma 

pontual. 
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Gerenciamento de partes interessadas do projeto – são os processos responsáveis 

por identificar as partes interessadas, priorizá-las através de estratégias e monitoramento das 

partes interessadas de modo a garantir seu engajamento em todo o projeto. 

A Figura 3 abaixo segue um mapa ilustrativo com todas as metodologias do 

gerenciamento de projetos empregadas. 

 

Figura 3 - Metodologia de Gerenciamento de Projetos  - METHODWARE® 

2.5.SUCESSO EM PROJETOS 

Sucesso em projetos, num primeiro momento, pode parecer um conceito simples, basta 

atender ao prazo, custo e qualidade estabelecido que o projeto será considerado um sucesso. 

Contudo, conforme (FERREIRA, 2014), afirmar que um projeto de sucesso é aquele que é 

implementado atendendo aos critérios definidos no tripé tempo, custo e qualidade, é uma 

afirmação incompleta.  Mas se atender apenas ao tripé não é garantia de sucesso, quais fatores 

deverão ser considerados para que de fato o projeto alcance o sucesso esperado? 

• Para (SHENHAR et al, 1997), o sucesso de um projeto possui 4 dimensões: 

• Eficiência; 
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• Satisfação do Cliente; 

• Sucesso do Negócio; 

• Novas Oportunidades. 

A dimensão da eficiência se refere ao atendimento do tripé tempo, custo e qualidade, 

princípios básicos de qualquer projeto, sem os quais qualquer projeto estará fadado ao 

fracasso. Além da eficiência, a satisfação do cliente deve ser considerada, pois, de nada 

adianta o projeto ser eficiente e não conseguir atender as expectativas do cliente, 

descaracterizando assim a razão deste projeto existir. Na dimensão do sucesso do negócio, o 

produto deverá estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa e criar valor para a 

organização no negócio na qual ela atua. E por último, porém não menos importante, está a 

dimensão das novas oportunidades, onde um projeto de sucesso é aquele que cria 

oportunidades para novos projetos e negócios a fim de garantir a sobrevivência da empresa. 

Já para (KERZNER, 2004), além das 4 dimensões de (SHENHAR et al, 1997), o 

projeto deverá obter sucesso financeiro e aumentar a reputação corporativa da empresa que 

implementa o projeto. Kerzner ainda cita que o sucesso pode ter diferentes percepções 

dependendo de cada stakeholder do projeto. Além disso, cada empresa possui sua própria 

definição de sucesso e o que deve ser feito para que o mesmo seja alcançado. 

Ao analisar as definições de (SHENHAR et al, 1997) e (KERZNER, 2004), percebe-se 

que o conceito de sucesso em projetos está associado mais a fatores subjetivos e dependem de 

quem analisa o projeto, de suas perspectivas e das expectativas das partes interessadas.  

Algo que fica claro, é que atender ao prazo, custo e qualidade é unanimidade quando 

se busca atingir o sucesso do projeto, porém, isto é apenas o mínimo necessário para que um 

projeto seja concluído de forma satisfatória. Mas apenas isso não é suficiente, vários fatores 

críticos de sucesso devem ser considerados e isso vai depender de cada caso, de cada ponto de 

vista, de cada ramo de negócio, do planejamento estratégico, etc. Assim, é necessário que 

cada empresa identifique quais são suas métricas para o sucesso e o que deve ser feito para 

que ele seja alcançado. 
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3. CONCEITOS SOBRE LIÇÕES APRENDIDAS 

Dentro do ambiente organizacional das corporações, o grande desafio é converter as 

informações que circundam o negócio em conhecimento, retendo e utilizando o mesmo na 

transformação positiva dos processos, promovendo crescente agregação de valor aos produtos 

ou serviços.  

Criação do conhecimento é um processo através do qual as organizações adquirem, 

organizam e processam informação com o objetivo de gerar novos conhecimentos 

(ALVARENGA NETO et al, 2007); (VON KROGH et al, 2001). 

Vivemos hoje na sociedade do conhecimento, onde as habilidades requeridas para se 

lidar com a combinação de novos conhecimentos e aqueles já existentes estão adquirindo a 

importância crescente na nova economia. Novos conhecimentos adquiridos estimulam as 

inovações e, por sua vez, aumentam vantagens competitivas das organizações que conseguem 

empregá-los de forma útil ao atendimento de suas missões. Neste contexto vários setores 

econômicos têm feito esforço para coletar as lições aprendidas dentro das organizações. 

(SHITARA e CHAGAS JUNIOR, 2013). 

3.1.CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 

Para uma melhor compreensão do tema, é importante uma discussão sobre a diferença 

entre conhecimento e informação. Segundo (NONAKA E TAKEUCHI, 1997), três 

observações são necessárias: “Primeira, o conhecimento ao contrário da informação, diz 

respeito a crenças e compromissos. (...). Segunda, o conhecimento, ao contrário da 

informação, está relacionado à ação. (...). E terceira, o conhecimento, como a informação, diz 

respeito ao significado”. (Revista Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-9127, v. 

14, n.1, ed. 26, Jan-Jun 2015 p. 124.)  

O conhecimento não é uma parte da realidade, mas a realidade observada por um certo 

ponto de vista, podendo esta ser considerada sob diferentes perspectivas (NONAKA e 

TOYAMA, 2003).  

Dessa constatação pode-se inferir que o conhecimento está sempre em função da 

percepção de um indivíduo sobre um determinado assunto, e que para todo saber deve haver 

uma aplicação ou finalidade, ao contrário da informação que na maioria das vezes não é 
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utilizada, sendo descartada, a não ser que seja parte integrante de um contexto que dê 

significado à mesma.  

Sobre isso (NONAKA E TAKEUCHI, 1997), afirma que a informação proporciona 

um novo ponto de vista para interpretação de eventos ou objetos, o que torna visíveis 

significados antes invisíveis, ou lança luz sobre conexões inesperadas. A utilização de 

informações relevantes possibilita novos conhecimentos, que por sua vez contribuirão de 

modo mais efetivo com os processos organizacionais. Esta relevância será diferente para cada 

indivíduo, grupo, sociedade ou organização, pois a capacidade de cada um absorver ou aplicar 

uma informação e transformá-la em conhecimento depende de suas experiências anteriores, 

crenças e valores. 

Com base nas ideias citadas acima, pode-se dizer, então, que o conhecimento é 

concebido através das intervenções da informação relevante, que serve como base para sua 

criação e reestruturação. Nesse sentido é importante considerar que a disseminação do 

conhecimento consiste numa prática de transferência deste, que pode ocorrer por meio do 

encontro de pessoas, conversas informais não programadas, ou por reuniões e ações 

estruturadas que permitam a mobilidade do conhecimento pela organização (CARVALHO e 

OLIVEIRA, 2006). 

3.2 TEORIA DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

A gestão do conhecimento sempre esteve presente em diversas empresas, por meio da 

troca de experiências entre funcionários de um mesmo setor, ou pela transferência de 

sabedoria entre mestres e aprendizes. De alguma forma esse ativo já era articulado nas 

instituições (TERRA, 2001). 

Conforme (DOS SANTOS, 2001), na abordagem contemporânea, a importância da 

gestão do conhecimento foi percebida pelas empresas no começo dos anos 90, alinhando esta 

prática às estratégias organizacionais. Segundo (DAVENPORT e PRUSAK, 1998), sobre a 

gestão do conhecimento: Uma empresa realmente é um conjunto de pessoas organizadas para 

produzir algo, sejam produtos, serviços ou alguma combinação de ambos. Sua capacidade de 

produzir depende daquilo que ela sabe e do conhecimento subjacente nas rotinas e 

equipamentos de produção. O ativo material de uma empresa só terá valor real se as pessoas 

souberem o que fazer com ele. 
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Uma empresa realmente é um conjunto de pessoas organizadas para produzir algo, 

sejam produtos, serviços ou alguma combinação de ambos. Sua capacidade de produzir 

depende daquilo que ela sabe e do conhecimento subjacente nas rotinas e equipamentos de 

produção. O ativo material de uma empresa só terá valor real se as pessoas souberem o que 

fazer com ele. 

Baseando-se na afirmação acima, pode-se dizer que uma empresa obtém vantagens em 

relação aos seus concorrentes não só pelo seu conhecimento coletivo, mas também pela 

eficiência com que ela utiliza o que sabe e a sua disposição para adquirir e usar novos 

conhecimentos (Revista Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-9127, v. 14, n.1, 

ed. 26, Jan-Jun 2015 p. 125). 

Gerir conhecimento é uma estratégia que consiste na conversão dos bens intangíveis 

das organizações, tanto as informações como o talento dos membros, em maior produtividade 

e competitividade (MURRAY, 1996). 

Entre os motivos de se gerenciar esse ativo, (STEWART, 1998), destaca: 

• Rápida distribuição do conhecimento; 

• Aumento do conhecimento coletivo; 

• Redução do tempo ocioso; e  

• Profissionais mais produtivos. 

A utilização de um banco de dados possibilita às empresas multinacionais trabalhar de 

forma global e reduzir o tempo de aprendizagem de um indivíduo recém-chegado à 

organização, por exemplo (STEWART, 1998). 

Uma organização deve implantar o sistema adequado para gestão de modo que o 

conhecimento de seus colaboradores possa ser utilizado em benefício corporativo e gerar 

inovação. Segundo (BUENO et al, 2004) é necessária a otimização na utilização das 

ferramentas de tecnologia em conjunto com métodos que promovam a disseminação do 

conhecimento e a aquisição de novos conceitos. 

A teoria da criação do conhecimento apresenta uma metodologia para gestão do 

conhecimento que vai além de uma articulação eficaz dos ativos identificados na empresa, 

abrangendo também a efetivação do processo de criação desse bem, contextualizada no 

ambiente, e que consiste basicamente na interação entre o conhecimento tácito e o explícito. 
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A conversão desses dois tipos de conhecimento é denominada pelos autores como a espiral do 

conhecimento. Esse mecanismo permite a empresa criar e recriar conceitos que são aplicados 

na produção de novos produtos e serviços, gerando inovação. Esse conceito deve ser 

externalizado e codificado através de uma linguagem sistemática e compreensível a todos da 

organização, para em seguida ser disseminado ao nível organizacional. A criação do 

conhecimento organizacional só é consolidada quando essa espiral é concluída, transformando 

conhecimento tácito individual em aprendizado corporativo, possibilitando a geração da 

inovação (Revista Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-9127, v. 14, n.1, ed. 26, 

Jan-Jun 2015 p. 127). 

O gerenciamento de projetos globais, se comparado aos projetos locais, apresenta um 

maior grau de riscos e incertezas. Isso ocorre devido aos desafios e características envolvidas 

nesse tipo de projeto, além do que os projetos globais demandam uma maior complexidade na 

formação de equipes e em sua gestão (WATANUKI et al, 2014).  

Contudo, mesmo que projetos globais apresentem desafios consideráveis, eles possuem 

também a característica de promover o desenvolvimento e um maior conhecimento para as 

empresas, além de permitir a ampliação de seus negócios (BOUTELLIER et al, 1998).  

Deste modo, com a atuação em projetos globais possivelmente as empresas tenham um 

incremento em seu portfólio de negócios, produtos e serviços, criando e mantendo uma rede 

de colaboração (networking) que agrega valor e parceiros à sua unidade (STEFFEY e 

ANANTATMULA, 2011).  

Como destaca (THAMHAIN, 2014), para implementar projetos globais nas 

organizações é requerido o uso efetivo de ferramentas e técnicas gerenciais em um ambiente 

organizacional local. Do mesmo modo, se faz necessário que empresas presentes em 

diferentes regiões geográficas adicionem essas ferramentas e técnicas em suas operações. Um 

aspecto importante neste contexto é que essa situação implica em lidar com culturas diferentes 

e por vezes divergentes. 

Como descrevem (WATANUKI et al, 2014) os aspectos importantes que devem ser 

levados em conta no gerenciamento de projetos globais, sendo eles: diferenças culturais, 

aspectos comportamentais, gestão de organizações ágeis e temporárias, aprendizado, 

tecnologia da informação e tomada de decisão. 
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3.3 CONHECIMENTO TÁCITO E EXPLÍCITO 

O conhecimento é classificado com “explicito”, sendo aquele que pode ser codificado 

utilizando palavras, imagens e números e “tácito”, que se refere ao conhecimento pessoal de 

difícil externalização para terceiros, é o know-how adquirido na vivência de experiências 

passadas.  

O desafio imposto as organizações é criar um ambiente inspirador que faça com que os 

Stakeholders se motivem a compartilhar seus conhecimentos e se interessem pelo 

conhecimento disponibilizado por seus pares. A troca de experiências gera conhecimentos, 

que se forem explícitos podem ser documentados e compartilhados.  

A teoria da criação do conhecimento faz uso da distinção entre dois tipos de 

conhecimento, conforme (NONAKA E TAKEUCHI, 1997): 

A - conhecimento tácito: é pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser 

formulado e comunicado.  

B - conhecimento explícito: refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem 

formal, codificada e sistemática. 

De acordo com (NONAKA E TAKEUCHI, 1997), o conhecimento tácito ainda pode 

ser dividido em cognitivo e técnico, sendo o primeiro referente aos modelos mentais, como 

esquemas, paradigmas, perspectivas, crenças e pontos de vista, que ajudam os indivíduos a 

perceberem e definirem seu mundo.  Já o elemento técnico do conhecimento tácito inclui 

técnicas e habilidades que uma pessoa possui. A Figura 4 a seguir apresenta as características 

e distinções entre as duas formas de conhecimento. 
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Figura 4 - Dois Tipos de Conhecimento (NONAKA E TAKEUCHI, 1997) 

(NONAKA E TAKEUCHI, 1997) afirma que o compartilhamento do conhecimento 

tácito entre indivíduos ocorre em uma atmosfera análoga, através da comunicação, na qual se 

exige um processamento simultâneo para que cada um possa absorver e interpretar a 

experiência do outro. Nas empresas, este processo pode ser em uma seção de brainstorm, por 

exemplo. 

Em contrapartida, o conhecimento explícito é desenvolvido em um ambiente onde as 

pessoas são orientadas por uma teoria independente do contexto no qual estão inseridas. Esta 

situação pode ser caracterizada por uma central de atendimento para reclamações de clientes, 

em que os possíveis problemas e suas soluções já se encontram catalogadas em um banco de 

dados (Revista Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-9127, v. 14, n.1, ed. 26, 

Jan-Jun 2015 p. 128). 

Para que ocorra o aprendizado organizacional e a inovação, é necessária a interação 

entre os conhecimentos tácito e explícito. Segundo (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, p. 67):  

(...), o conhecimento tácito e o conhecimento explícito não são 

entidades totalmente separadas e sim mutuamente 

complementares. Interagem um com o outro e realizam trocas 

nas atividades criativas dos seres humanos. (...) Chamamos essa 

interação de conversão do conhecimento. 

A interação entre esses elementos em conjunto com as relações sociais estabelecidas 

pelas pessoas possibilita a criação do conhecimento conforme demonstrado na Tabela 1 

abaixo. 
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Tabela 1 - Quatro modos de conversão do conhecimento (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, adaptado) 

Pontuando cada modo de conversão observamos que:  

A Socialização está relacionada a interação entre as pessoas que através do 

compartilhamento de suas experiências agregam entre elas conhecimento direto, numa 

linguagem informal e sem que haja registro das informações. 

A simples transferência de informações não remeterá o indivíduo ao processo de 

raciocínio da outra pessoa. Para dar um sentido real à interpretação do conhecimento que está 

sendo absorvido, a experiência deve ser compartilhada, caso contrário, as informações 

recebidas não terão sentido no contexto em que o receptor está inserido (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). 

A Externalização como o conhecimento tácito não é algo objetivo e que de fácil 

transmissão para outras pessoas, é utilizado analogias, metáforas, hipóteses ou modelos que 

estimulam a interação entre os indivíduos, gerando através da criatividade entre as pessoas 

processos, produtos ou serviços inovadores. 

Para uma empresa, que deseja inovar, o uso de metáforas e analogias é um método 

eficaz para o desenvolvimento e criação de novos conceitos. A utilização da linguagem 

figurativa e da imaginação dos colaboradores de uma empresa torna-se ferramenta essencial 

na extração do conhecimento individual (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

A Combinação se destaca pela agregação de conhecimentos registrados, que são 

reorganizados, por exemplo, através da interação de conceitos e informações de diferentes 

área ou níveis hierárquicos dentro de uma empresa. 
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A Internalização é o processo em que o indivíduo incorpora ao seu conhecimento 

pessoal, experiências e informações registradas por outras pessoas. A informação é 

disponibilizada através de documentos ou transmitida por via oral ou ainda por experiências 

reais onde o conhecimento é transferido de um indivíduo para o outro pela simulação na 

prática, ou seja, aprender fazendo. 

Portanto os quatro modos de conversão do conhecimento geram um conteúdo do 

conhecimento, conforme apresentado na Figura 5 abaixo. 

 
Figura 5 - Conteúdo do conhecimento gerado pelas quatro formas de conversão (NONAKA E TAKEUCHI, 

1997, adaptado). 

O ambiente promovido pela socialização possibilita a troca de experiências dos 

membros e gera o conhecimento compartilhado. Por meio do diálogo ou reflexão do grupo é 

realizada a externalização, utilizando-se de metáforas ou analogias que instiguem a 

articulação do conhecimento tácito, produzindo o conhecimento conceitual (Revista 

Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-9127, v. 14, n.1, ed. 26, Jan-Jun 2015 p. 

130). 

Após concepção do novo conceito, este é alocado juntamente com os conceitos já 

existentes dos diversos setores da empresa em um ambiente de rede para ser processado, 

gerando-se assim um conhecimento sistêmico sobre determinado processo ou tecnologia. 

Encerrando esse ciclo, a internalização permite a aplicação prática do conceito nas rotinas da 

empresa, criando o conhecimento operacional (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).  

Denominado por (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), como a “espiral do 

conhecimento”, esse ciclo é apresentado na Figura 6 abaixo. 
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Figura 6 - Espiral do conhecimento (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, p.80). 

Como se pode observar na figura acima, a criação do conhecimento ocorre de maneira 

contínua, partindo da socialização e sendo concluído na fase de internalização. Cumpre 

lembrar que a última etapa do fluxo do conhecimento também dá origem a uma nova espiral. 

Por exemplo, os indivíduos que executam uma determinada atividade da empresa, que nada 

mais é do que aplicação do conhecimento operacional, podem compartilhar essa experiência 

através da socialização, iniciando-se novamente o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

técnicas, produtos, serviços e etc. (Revista Eletrônica de Administração (Online) ISSN: 1679-

9127, v. 14, n.1, ed. 26, Jan-Jun 2015 p. 131). 

Podemos concluir que o ativo mais importante de uma organização que possuiu visão 

de apresentar inovação em seus processos, produtos ou serviços, é a vocação do seu recurso 

humano em desenvolver e apresentar seus conhecimentos tácitos. Estes se tornam o 

conhecimento genuíno, que agregam valor aos produtos da organização. 

 

3.4 LIÇÕES APRENDIDAS NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo o matemático italiano, (PIERCESARE SECCHI, 2009, p.3), “Uma lição 

aprendida é um conhecimento ou compreensão adquirida por experiência. A experiência 

pode ser positiva, como em um teste ou missão bem sucedida, ou negativa, como em um 

acidente ou falha. Uma lição deve ser significativa na medida em que tem impacto real ou 

presumido sobre as operações; válida na medida em que é factualmente e tecnicamente 
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correta e aplicável na medida em que identifica um projeto específico, processo e decisão, 

que reduz ou elimina as possíveis falhas e acidentes, ou reforça um resultado positivo.” 

Os projetos podem ser separados em fases ou subcomponentes distintos. Essas fases ou 

subcomponentes geralmente são nomes que indicam o tipo de trabalho realizado nessa fase. 

Conforme o Guia PMBOK (PMI, 2017, p. 20), exemplos de nomes de fase incluem, mas não 

está limitados a: 

• Desenvolvimento do conceito; 

• Estudo de viabilidade; 

• Requisitos do cliente; 

• Desenvolvimento da solução; 

• Projeto; 

• Protótipo; 

• Construção; 

• Teste; 

• Transição; 

• Comissionamento; 

• Revisão de marcos; e 

• Lições aprendidas. 

Ainda segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017) ativos de processos organizacionais 

(APOs) são os planos, processos, procedimentos e bases de conhecimento específicos da 

organização e por ela usados. Esses ativos influenciam o gerenciamento do projeto. Os APOs 

incluem qualquer artefato, prática ou conhecimento de um ou todas as organizações 

executoras envolvidas no projeto que podem ser utilizados para executar ou administrar o 

mesmo. Os APOs também incluem lições aprendidas de projetos anteriores e informações 

históricas da organização.(...) Como os APOs  são internos à organização, os membros da 

equipe do projeto podem ser capazes de atualizar e acrescentar aos ativos de processos 

organizacionais, conforme necessário, durante todo o projeto. Eles podem ser agrupados em 

duas categorias Guia PMBOK (PMI, 2017, p. 39): 

• Processos, políticas e procedimentos; e 

• Bases de conhecimento organizacionais. 
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No processo de Gerenciamento da Integração do Projeto destacamos o Gerenciamento 

do Conhecimento do Projeto onde o conhecimento disponível é utilizado para criação de 

novos conhecimentos que proporcionarão que os objetivos estabelecidos para o projeto ou 

fases deste sejam atingidos, gerando um ciclo de aprendizagem organizacional, sendo que as 

lições aprendidas são ativos tanto de entrada, quanto de saída. Desta forma o registro das 

lições aprendidas e uso em projetos futuros contribuem para a eficiência e desempenho do 

mesmo, evitando a ocorrência de erros incorridos no passado. 

As lições aprendidas são dividas em etapas: coleta, verificação ou validação, 

armazenamento, disseminação e aplicação (ou reuso).  

O Gerenciamento do Conhecimento do Projeto gera como produto de saída o Registro 

das Lições Aprendidas que ao fim de cada processo ou do próprio projeto é utilizado como 

produto de entrada em novos processos ou projetos, sendo atualizado ao longo de cada etapa. 

As lições aprendidas devem ser categorizadas e apresentar a descrição da situação.  

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017, p. 104), o registro das lições aprendidas pode 

incluir dificuldades, problemas, riscos e oportunidades percebidas, ou outro conteúdo 

conforme apropriado(...). Ao final de um projeto ou fase, as informações são transferidas para 

um ativo de processo organizacional chamado de repositório de lições aprendidas. 

Em fim, quando falamos de lições aprendidas em um projeto estamos relacionando a 

busca contínua da melhoria da qualidade, que representa o aperfeiçoamento dos processos 

para se alcançar nível de excelência desejado, agregando valor aos produtos e serviços através 

de conhecimentos inovadores. 
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4. PROJETO XPTO 

O Projeto XPTO é um sistema idealizado e implementado por uma montadora 

europeia com o objetivo de administrar globalmente a produção, fabricação e comercialização 

de caminhões. O desenvolvimento do projeto teve duração de dez anos, abrangendo o período 

entre os anos de 2006 e 2016. 

O processo em questão evidenciou as disparidades culturais entre vários mercados 

espalhados pelo mundo. O XPTO tinha o objetivo de ser aplicado globalmente e 

uniformemente, mas em sua implementação se notou que as formas de operar e negociar são 

bastante diversificadas para cada polo regional ao redor do mundo, seja na América Latina, do 

Norte, Ásia, Europa. 

O ponto pacífico seria o resultado. Indiferente de metodologias, práticas, rentabilidade, 

regras de mercado ou leis ambientais locais, deveria se alcançar uma compatibilidade entre as 

diversas regiões para propiciar o funcionamento do modelo global. 

Uma das iniciativas empregadas foi a diminuição do número de parâmetros para os 

mais similares possíveis entre os diferentes mercados. Obstáculos enfrentados foram diversos 

como evoluções tecnológicas durante o período de desenvolvimento, modificações de regras 

de negócios, bloqueios da língua e comunicação entre os países envolvidos, adaptações entre 

os modelos locais e global, mudança de pessoal para tarefas pré-estabelecidas, falta de 

interatividade, aspectos políticos e até fuso-horário prejudicaram a confiabilidade do 

processo. 

No caso específico de implementação no Brasil existia a dificuldade de adaptar o 

processo global para a realidade e peculiaridades do nosso mercado. Fatores complicadores 

como lobby de concessionárias, turbulências políticas influenciando a economia e o modelo 

enraizado de produção, sem uma demanda prévia estabelecida, trabalhando com altos 

estoques de unidades, o que foi interpretado como uma inversão das etapas de produção 

(fabricar para posteriormente focar no cliente efetivo) fato de difícil convencimento para uma 

equipe globalmente conectada contando com culturas mais conservadoras. 

Foram negociados recursos globais para a implementação do programa XPTO no 

Brasil, interrompendo atividades no mercado americano, período de muita cautela, 

negociações e horas trabalhadas envolvendo profissionais estrangeiros, além do levantamento 
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inicial de necessidades ser muito complexo, exigindo retrabalhos que aumentavam os custos 

do desenvolvimento. 

Além disso a terceirização de uma parte da infraestrutura de TI à época prejudicou a 

conexão de dados e integração da planta brasileira com a global. 

Antes da aplicação do sistema fora definido um chamado go-live, que consistia em 

realizar o teste do sistema desmembrando e definindo fases e praticar um plano piloto à partir 

da parceria com uma concessionária ou dealer, almejando soluções inteligentes com o 

aparecimento de anomalias na rodagem desse piloto. 

As barreiras observadas foram a sobrecarga do sistema, que já não oferecia 

informações confiáveis e o ambiente de testes, num modelo off-line, simulando situações 

reais, mas sem a garantia de aplicabilidade. 

No período do projeto o mercado brasileiro estava bastante aquecido e as vendas eram 

satisfatórias. Apesar da força de negociação que a planta brasileira obtinha, optou-se por 

desacelerar o desenvolvimento do projeto e focar nas vendas evitando impactar a 

rentabilidade da companhia com as adaptações e reestruturações que um projeto desse porte 

demandaria, aguardando um momento de aquietação do mercado interno ou reestruturação da 

instituição. 

Apesar da constatação da inviabilidade de aplicação do sistema naquele momento, 

alguns pontos positivos foram registrados, tal como alto nível de conhecimento adquirido 

durante o desenvolvimento do projeto, excelência e alta performance da equipe de testes, 

ajustes e adaptações do modelo brasileiro para requisitos globais e engajamento da planta 

brasileira e matriz visando a implementação do XPTO. 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

 Para fazer um breve resumo das lições aprendidas do Projeto XPTO, o maior desafio 

foi a complexidade das necessidades brasileiras: apesar das complexidades, o sistema 

implantado tem dificuldades e limitações para entregar os requisitos necessários, tais como: 

• Processos diferentes, baseados em regras de negócio específicas; 

• Dificuldades de entender o processo inteiro, rotatividade de pessoas chaves; 

• Dificuldades de explicar as necessidades para os desenvolvedores, falta de 

documentação e expertise devido a rotatividade; 
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• Diferentes aspectos culturais; 

• Limitações técnicas do sistema; 

• Complexidade para efetuar os testes; 

• Falta de conhecimento local e suporte sobre a arquitetura do sistema, processo E2E 

não conseguiria ser rodado; 

• Limitação para alterar a legislação local, tanto como modelo de negócio como regras 

de negócio. 

Para fazer uma análise mais específica, vamos separar as lições aprendidas do time de 

projetos Global e do time de projetos Local (Brasileiro). 

5.1 LIÇÕES APRENDIDAS – TIME GLOBAL 

5.1.1 OBJETIVOS DO PROJETO 

A equipe de projeto Local tinha visões totalmente diferentes da equipe de projetos 

global sobre os objetivos do projeto. Uma das principais razões deste fato é devido a inúmeras 

mudanças organizacionais nos times de projeto onde um HAND OVER (repasse) adequado 

não foi feito e o conhecimento sobre o projeto foi perdido, ficou falho. 

Podemos dizer que 7 a 10 anos é um tempo muito longo para fazer um projeto, assim 

algum requisito, prioridade ou necessidade pode ser alterada varias vezes antes mesmo do 

projeto ser concluído, tendo que fazer alterações no escopo no meio do projeto. 

5.1.2 PROJETO GLOBAL E LOCAL EM PARALELO 

Pouco foco na parte de gerenciamento de mudanças pela parte do time de projetos 

local. 

Depois de muito tempo tentando implementar o projeto, começou a ter perda de 

confiança entre as equipes, gerando um desgaste muito grande de ambos os lados e perdendo 

a identidade de TIME. Assim no final do projeto era comum as equipes, global e local se 

referirem a (nós e eles). 

Devido ao longo tempo de projeto e como o time Global estava dando suporte ao time 

Local, mas não só do Brasil, o orçamento e esforços do time Global acabaram sendo 

direcionados a outros países que acabaram tendo mais prioridades do que o brasil em 

diferentes momentos.  
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5.1.3 FALTA DE DOCUMENTAÇÃO 

Um aprendizado importante é que a analise inicial dos gaps do projeto no brasil 

deveriam ter sido feitas com muito mais detalhes e uma documentação muito mais robusta 

antes de ser tomada qualquer decisão de iniciar o projeto. Assim a equipe Global se 

comprometeu com um projeto sem muito embasamento pois foi meio que obrigatória 

(compliance) a implementação do sistema e acabaram não vendo se tinha viabilidade técnica 

de implementação por parte do sistema.  

5.1.4 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

Na parte de gerenciamento de mudanças por parte da equipe Global, ficou faltando 

definir algumas pessoas chaves para encabeçarem o projeto, podemos chamar elas de 

multiplicadores ou engajadores. Eles deveriam conhecer profundamente o sistema, assim 

sabendo como o mesmo funciona na sede e também em outros países que já tiverem sua 

implementação concluída.  

Assim poderia ter sido definido previamente quais seriam os impactos do sistema 

quando implementado, quais as mudanças no método de trabalho que deveriam ser assumidas, 

quais as mudanças que não poderiam ser assumidas e o sistema teria que ser alterado, então 

com todas as peculiaridades definidas seria mais fácil fazer o sistema se comportar com o 

método de trabalho do mercado brasileiro. 

Foi percebido que as pessoas têm boa vontade e engajamento, porém quando os 

objetivos e visões do projeto não estão claro para todos os envolvidos, os participantes 

acabam assumindo ou interpretando erroneamente um objetivo direcionando o projeto para 

onde não deve. 

A comunicação entre os stakeholders e os membros dos times é crucial, mas as vezes 

não é suficiente pois a comunicação pode ser interpretada de diferentes maneiras dependendo 

dos objetivos pessoais de cada um. De todas as formas a comunicação poderia ter sido 

enfatizada de maneiras diferentes durante o projeto. 
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5.2 LIÇÕES APRENDIDAS – TIME LOCAL 

5.2.1 GOVERNANÇA DO PROJETO 

Como o time de projetos Global atendia todos os países ao mesmo tempo, a sua 

estrutura era muito grande, porém as entregas para cada país eram poucos devidos a atender 

todos ao mesmo tempo. 

A estrutura de projetos Global deveria ser uma organização temporária, mas não foi o 

caso devido ao longo tempo de implementação do sistema em todos os países, assim ela se 

tornou uma estrutura independente e desconexa das realidades dos países e tomando decisões 

por conta própria. 

Que o projeto local deveria estar sempre se modificando e fazendo alterações devido as 

necessidades globais, porém quem deveria estar fazendo alterações era o projeto global 

devido as vendas e todos o processos diários acontecerem localmente. 

5.2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Pessoas envolvidas no projeto, tanto nos times Global e Local, mais bem preparadas 

com as habilidades de gerenciamento de projetos. 

Conflito entre a priorização de tarefas do time Local, como as mesmas pessoas que 

participavam do projeto tinham suas tarefas diárias e metas a cumprir, elas não davam 

prioridade ao projeto. 

Melhor definição da visão dos riscos do projeto desse projeto. 

Não ficou definido no início do projeto qual era o orçamento máximo, assim com o 

decorrer do projeto e sempre aparecendo alterações a serem feitas o projeto acabou gastando 

uma quantidade enorme, contando que era pra ser um projeto de 1 ano e levaram 10 anos para 

finalizar. 

Deveria ter sido enfatizado no começo do projeto as demandas legais e modelo de 

negocio brasileiro. O que o Brasil estava disposto a abrir e o que não estaria disposto. 

5.2.3 REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO 
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No decorrer do projeto foi identificado a que não era só vendas no Brasil, mas também 

que a fábrica brasileira exportava para a América Latina, assim aumentando a complexidade e 

fazendo alteração no escopo do projeto. 

Analistas de negócio e com pouca experiência devido a uma alta rotatividade. Pessoas 

chaves nas analises dos gaps do projeto acabavam sendo perdidas e junto com elas as 

informações. 

Falta de documentação durante o projeto, processos e etapas com documentação 

básica, assim quando trocava alguma pessoa os dados não estavam salvos. 

5.2.4 CULTURA 

Diferenças culturais deveriam ter sido levadas em consideração para trabalharem 

juntos. Dificuldade no alinhamento dos entendimentos devido a complexidade das regras de 

negócio locais. 

5.3 ANÁLISE CRÍTICA DAS LIÇÕES APRENDIDAS 

Ao analisar todas as lições aprendidas através de uma visão mais crítica, foram 

definidos alguns pontos mais importantes sendo eles, negativos: HAND OVER (repasse) 

falho, longa duração do projeto, alterações de escopo durante o projeto, perda de confiança 

entre as equipes, falta de foco no gerenciamento de mudanças e de uma documentação 

robusta, com mais detalhes, escassez de pessoas chaves para encabeçar o projeto, má 

definição dos objetivos, atendimento do time global em vários projetos ao mesmo tempo, 

conflito entre priorização de tarefas entre projeto e dia-a-dia, alta rotatividade e diferenças 

culturais. Positivos: oportunidade para aprender e compartilhar boas práticas, aperfeiçoamento 

da visão da maneira mais assertiva de trabalho, aumento de conhecimento das regras do 

negócio e limitações do sistema, pessoas com diferenças culturais, e também algumas etapas 

do projeto foram implementadas com sucesso. 

6. CONCLUSÕES  

Através da análise do projeto XPTO implementado por uma empresa fictícia, foi 

identificado que os principais conceitos sobre gerenciamento e sucesso de projetos foram 

aplicados neste projeto, considerado principal o uso de ferramentas e técnicas de lições 

aprendidas trazem vantagens na execução de projetos. Muitas delas servem para que a 



28 

 

corporação reavalie a forma como mantém seus processos e até mesmo a sua estrutura 

organizacional, para que os projetos sejam gerenciados e executados com sucesso. 

Um dos principais conceitos é as boas práticas das lições aprendidas que permitem que 

a empresa aprenda com suas experiências, corrigindo os processos futuros, de maneira que os 

erros cometidos no passado não aconteçam novamente, a fim de reaproveitar o que foi feito 

de melhor. Dessa maneira a técnica e ferramenta é crucial para melhoria contínua. 

O projeto XPTO por ser implementado em escala global, apresentou diversas questões 

que prejudicaram a confiabilidade do projeto, onde vários obstáculos foram enfrentados sendo 

que a maior dificuldade foi adaptar o processo global para realidade e as peculiaridades do 

mercado brasileiro. 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu identificar que uma das maiores lições 

aprendidas e que geralmente não é registrada na documentação e compartilhada com todos é 

que algumas pessoas ou departamentos dentro da organização não tem interesse no projeto, 

sendo ele por motivos financeiros, comportamentais, próprios e até omissão de informações. 

Assim as maiores dificuldades de um projeto acabam sendo políticas, ou seja, gerenciamento 

de pessoas. 

Do ponto de vista das lições aprendidas, a análise do projeto XPTO demonstrou que 

apesar da alta complexibilidade e abrangência do projeto, mesmo sendo identificados mais 

pontos negativos do que positivos, é possível desde que, sejam registrados dados sólidos, 

provenientes das lições aprendidas, obter uma melhoria nos projetos futuros, ao passo que as 

atividades ficarão casa vez mais eficientes, melhorando as condições da organização de forma 

progressiva. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Todos os fatos apresentados e situações descritas nos abre um grande leque de 

possibilidades de falhas e acertos que podem ser aplicados como metodologia em lições 

aprendidas para os mais diversos tipos de projeções e situações, as quais podem estar 

presentes nas rotinas do Gerenciamento de Projetos. A aprendizagem com projetos completos 

nos traz inúmeras vantagens de crescimento sem a obrigatoriedade de cometimento dos 

mesmos erros. Esse trabalho é rico em sua pluralidade com a presença de uma vasta gama de 

nacionalidades, com características étnicas, comportamentais, culturais, sociais de diferentes 

continentes. 

O exemplo apresentado nos traz mais fracassos do que acertos, mas nos transmite o 

sentimento da possibilidade de aprendizado e crescimento, o qual nos torna mais confiantes 

para enfrentar uma situação similar com mais chances de sucesso. 
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