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Resumo 

Em meio ao mercado competitivo em que as empresas se encontram, possuir 

conhecimento organizacional significa possuir uma vantagem. Um dos métodos de 

captação desse conhecimento e agregá-lo a empresa é o registro e uso de lições 

aprendidas. Esse método pode trazer diversas vantagens como redução do tempo 

de planejamento, do tempo de duração de atividades e redução de custos. O 

trabalho a seguir teve como objetivo a elaboração de um método de registro e 

aplicação de lições aprendidas em um empreendimento de construção. Foi 

elaborada uma pesquisa inicial a fim de constatar a maturidade da empresa e a 

partir dos resultados, foi desenvolvido esse método de modo que qualquer 

colaborador poderia registrar uma lição aprendida, bem como utilizar as informações 

registradas de forma rápida e simples. 

 

Palavras-chave 

Lições aprendidas, obra, método, conhecimento organizacional.  



 

 

Abstract 

Due to the competitive market that the companies are, own organizational knowledge 

means having an advantage. One of the methods to capture this knowledge and add 

it to the companies is to record and use learned lessons. This method may offer 

benefits such as reducing planning time, the activities duration and cost reduction. 

The objective of the following work aims to develop a method to record and apply 

learned lessons in a construction project. An initial survey was made to verify the 

company maturity, and using these results a new method was developed, allowing 

that any employee could record a learned lesson, and use these registered 

information quickly and simply. 
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 Learned lessons, Construction, method, organizational knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

Construções de grande porte são únicas, porém algumas etapas do seu início 

ao fim podem ser bem semelhantes. Etapas como construção de canteiro de obras, 

organização de almoxarifado, montagem de equipamentos e outras que se 

assemelham de uma obra para outra. E o que mais se faz quando se depara com 

uma atividade que nunca se executou é solicitar a presença de um especialista, 

gerando mais custo e aumento do prazo para o orçamento final da obra. E por que 

não repassar todo o conhecimento adquirido na execução dessas etapas para 

outras obras?   

Choo, em seu livro The knowing organization: how organizations use 

information to construct meaning, create knowledge, and make decisions, diz que 

80% do conhecimento de uma empresa estão na mente das pessoas que trabalham 

nela, em forma de experiência, conhecido como conhecimento tácito. Dos 20% 

restantes, somente um quinto está registrado de forma estruturada.  

E hoje, em um cenário de imensa concorrência e busca por prazos cada vez 

menores, o registro e disseminação de lições aprendidas veem se tornando uma 

necessidade para as empresas. Cabe a elas concretizar esse processo de registro 

de lições aprendidas, positivas ou negativas, criando um registro para possível uso 

no futuro. 

 Esse trabalho de conclusão de curso busca desenvolver um método de 

registro e aplicação de lições aprendidas em projetos de grandes construções 

industriais, ramo de atividade das empresas que os autores desse trabalho atuam.  

 Esse método foi implantado em uma obra em regime EPC na cidade de 

Araucária – Paraná. Ela está sendo executada por um consórcio entre duas 

empresas. Outra obra, com o mesmo objetivo, mesmo cliente, porém um porte maior 

está se iniciando. Então, esse método implementado poderá ser aplicado nesse 

novo empreendimento. 
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 Apresentaremos a seguir, uma introdução teórica sobre lições aprendidas e 

conhecimento organizacional e em seguida a metodologia empregada para 

implementação do método na obra, bem como seus benefícios e resultados finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Muitas empresas gastam parte significativa de seu tempo no planejamento e 

desenvolvimento de atividades, sem se aterem ao fato de que muitas dessas 

atividades já foram executadas anteriormente. Se as empresas possuíssem um 

registro desses planejamentos poderia trazer maior qualidade aos seus projetos e 

consequentemente aos seus produtos. 

Mas todo esse processo só é possível se a empresa desenvolver o seu 

conhecimento organizacional. 

2.1 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

Para desenvolver o conhecimento, é necessário fixar alguns conceitos como 

dados, informação e o próprio conhecimento. 

Dados são, para as empresas, um conjunto de registros estruturados de 

transações. Segundo DAVENPORT & PRUSAK (1998) pode ser definido também 

como “conjunto de fatos distintos e objetivos, relativo a eventos”. É uma informação 

crua, ou uma mera descrição de fatos ou eventos. Porém são a matéria-prima para 

informação. 

Informações, segundo DRUCKER (1999), “são dados interpretados, dotados 

de relevância e propósito”, ou seja, dados que realmente importam e que fazem a 

diferença para a empresa. Assim como os dados são para a informação, a 

informação é a matéria-prima para o conhecimento. 

Já o conhecimento, é a interpretação pessoal de cada indivíduo das 

informações. Por isso sofre a interferência de crenças e compromissos. Isso 

determina o que o conhecedor vê, absorve e conclui de suas observações, gerando 

assim o conhecimento. Para DAVENPORT & PRUSAK (1998) “o conhecimento pode 

ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage 

com o meio ambiente”. 
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A Figura 1 abaixo, descreve o fluxo que se desenvolve o conhecimento. 

 

Dados Informação Conhecimento

relevância
Interpretação 

pessoal

 

Figura 1 – Fluxo de desenvolvimento do conhecimento. 

Segundo NONAKA e TAKEUSHI (1997), o conhecimento humano pode ser 

divido em duas classificações: 

 “Conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem 

formal, inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, 

especificações, manuais etc., facilmente transmitido, sistematizado e 

comunicado. Ele pode ser transmitido formal e facilmente entre os 

indivíduos.” Esse foi o modo dominante de conhecimento na tradição 

filosófica ocidental. 

 O conhecimento tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal, é 

um tipo de conhecimento mais importante. É o conhecimento pessoal 

incorporado à experiência individual e envolve fatores intangíveis como, 

por exemplo, crenças pessoais, perspectivas, sistema de valor, insights, 

intuições, emoções, habilidades” É considerado como uma fonte 

importante de competitividade entre as organizações. Só pode ser 

avaliado por meio da ação. 

Tanto o conhecimento explícito como tácito são unidades básicas e a 

interação entre eles é a dinâmica da criação de conhecimento organizacional. 
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Segundos os mesmos autores acima, para se gerar conhecimento dentro de 

uma empresa é necessário que ela complete uma “espiral do conhecimento”, essa 

que vai do tácito para o tácito, explícito para explícito, tácito para o explícito e de 

explícito para o tácito. Após o ciclo todo ela se inicia, porém em patamares mais 

elevados, ampliando o conhecimento. 

Socialização

Compartilhamento de 
experiências

Externalização

Conversão do conhecimento 

tácito em explícito.

Internalização

Incorporação do conhecimento 
explícito no conhecimento 

tácito

Combinação

Sistematização de conceitos

 

Figura 2 - Espiral do conhecimento. Baseado no modelo de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80) 

A “espiral do conhecimento” é constituída através da fluidez do conhecimento 

entre os quatros blocos mostrados Figura 2 acima. 

Socialização é o compartilhamento do conhecimento tácito, por meio da 

observação, imitação ou prática (tácito para tácito). Dá-se por meio de 

compartilhamento de experiência entre pessoas, e possibilitar a geração de 

conhecimento tácito a partir do tácito. A experiência é o principal elemento que deve 

estar presente nesse processo de conversão, pois sem alguma forma de experiência 

compartilhada, é muito difícil para uma pessoa poder entender o raciocínio da outra. 

Nesse processo de socialização constrói-se o chamado “conhecimento 

compartilhado” 
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A Externalização é a conversão do conhecimento tácito em explícito e sua 

comunicação ao grupo ( tácito para explícito). Seja por meio da linguagem falada ou 

escrita, o conhecimento tácito pode ser convertido em conhecimento explícito 

através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. O processo de 

externalização gera um  tipo de conhecimento chamado “conhecimento conceitual” 

Já a Combinação é a padronização do conhecimento, é juntá-lo em um 

manual ou guia de trabalho e incorporá-lo a um produto (explícito para explícito) de 

forma que se adapte aos padrões da empresa. O processo de combinação gera um 

tipo de conhecimento chamado “conhecimento sistêmico”. 

Internalização é quando novos conhecimentos explícitos são compartilhados 

na organização e outras pessoas começam a internalizá-los e utilizam para 

aumentar, estender e reenquadrar seu próprio conhecimento tácito (explícito para 

tácito). Para que o conhecimento explícito se torne tácito, é necessário a 

verbalização e diagramação do conhecimento sob a forma de documentos, manuais, 

práticas ou histórias reais. Esta documentação ajuda as pessoas a internalizarem as 

experiências dos outros, aumentando assim seu conhecimento tácito. O processo de 

internalização gera um tipo de conhecimento chamado “conhecimento operacional”. 

A empresa, utilizando os seus recursos já existem é capaz de gerar um 

conhecimento próprio. 

Por meio da aprendizagem é possível que ela exercite a sua competência e 

inteligência coletiva para responder ao seu ambiente interno e externo. SENGE 

(1999) diz que “organizações que aprendem as pessoas expandem continuamente 

sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde maneiras 

novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e 

onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente”. 

A aprendizagem organizacional é portanto, o processo contínuo de detectar e 

corrigir erros. Errar significa aprender, envolvendo a autocrítica, a avaliação de 

riscos, a tolerância ao fracasso e a correção de rumo, até alcançar os objetivos.  
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Alguns benefícios pode se observar com a adoção de práticas voltadas a 

aprendizagem, sendo eles: 

 maior eficiência na previsão de mudanças e nas ações evitando surpresas; 

 incremento do compartilhamento da informação em toda organização; 

 eliminação da obtenção e processamento da mesma informação em 

duplicidade; 

 aumento da competitividade e melhoria dos resultados; 

 agilidade do processo de tomada de decisões. 

2.2 LIÇÕES APRENDIDAS: CONCEITOS BÁSICOS 

Uma aplicação direta dos conceitos de Nonaka e Takeuchi é o processo de 

registro de lições aprendidas.  

Conforme definido no guia PMBOK 4° Edição (2008, p. 312), lição aprendida 

é “a aprendizagem obtida no processo de realização do projeto. As lições 

aprendidas podem ser identificadas a qualquer momento. Também consideradas um 

registro do projeto, que será incluído na base de conhecimento de lições 

aprendidas.”   

As lições aprendidas é um meio de registrar o que deu errado, o que se faria 

diferente, o que deu certo, o que se faria da mesma maneira e o que não era sabido 

e que se sabe agora. 

Segundo Ricardo Viana, em seu podcast publicado em fevereiro de 2009 em 

seu site (http://www.ricardo-vargas.com), “lições aprendidas têm o intuito de 

aumentar as ações que deram certo e diminuir as ações que deram erradas”. Toda 

essa ação gera conhecimento para essa empresa, melhorando sua vantagem 

competitiva no mercado. 

http://www.ricardo-vargas.com/


21 

 

Lições aprendidas devem ter, também segundo Ricardo Vargas, as seguintes 

características: 

1. Simples: Documentos extensos geralmente não são bem aceitos 

quando se procura uma resposta imediata á um problema, portanto o 

registro deve ser direto e simples. 

2. Documentada: somente com o registro é possível que qualquer 

pessoa possa resgatá-la e utilizar em outro momento. 

3. Rastreável: O uso de palavras-chave otimiza o tempo de procura e 

facilita na hora de procurar por lições aprendidas relativa a atividade 

que se procura. 

4. Relevante: Deve-se registrar somente ações que realmente são 

relevantes, evitando assim o armazenamento de informações que não 

são interessantes 

5. Contextualizada: Geralmente lições aprendidas são bem individuais, 

portanto devem ser contextualizadas afim de permitir uma analogia á 

situação a que se procura uma lição aprendida. 

6. Conter informações visuais (se possível): Hoje, com os recursos 

disponíveis como Word, youtube, facebook e outros é possível agregar 

um recurso visual como fotos e vídeos, a fim de facilitar a 

contextualização e explicação da lição aprendida. 
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3 METODOLOGIA 

Foi constatado que no projeto estudado para implementação do método de 

registro e uso de lições aprendidas não se usou lições aprendidas, pelo menos 

registradas em algum banco de dados das empresas consorciadas, para a execução 

da obra em Araucária. Portanto, foi necessário primeiramente avaliar a situação 

inicial em relação á maturidade das empresas sobre o registro de lições aprendidas. 

3.1 PESQUISA DE CAMPO 

3.1.1 Coleta e análise dos dados 

Elaborou-se um questionário com 11 perguntas e distribuídos para 50 

pessoas, contratadas das duas empresas e também pessoas contratadas pelo 

consórcio.  

Os dados foram compilados em uma planilha de Excel para facilitar o 

levantamento de gráficos, viabilizando assim uma melhor interpretação e análise dos 

dados. 

3.1.2 Resultados 

Foram respondidos 32 questionários, tendo uma distribuição homogênea, 

como mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Distribuição da aderência ao questionário 

Perguntado como eram feitos os registros de lições aprendidas, e notou-se 

que a grande maioria conhece o formulário de registro de lições aprendidas, como 

verificado na Figura 4. 

 

Arquivo 
pessoal

28%

formulário pré-
definido

63%

não são 
registradas

9%

Como são registradas as lições aprendidas?

 

Figura 4 - Método de registro de lições aprendidas 

Porém filtrando entre qual era o empregador, nota-se que pessoas 

contratadas pelo Consórcio não tinham bem esse conhecimento, mostrada na Figura 

5 abaixo. 
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Figura 5 - Método de registro de Lições aprendidas Consórcio 

Nas empresas consorciadas, onde já existe um sistema de registro de lições 

aprendidas, somente pessoas com altos cargos (Diretores e Gerentes) declararam 

participar do processo de registros de lições aprendidas, como mostra a Figura 6. 

 

Concordo 
parcialmente

25%

Concordo
75%

Você colabora com o banco de dados da sua empresa com 
informações importantes para uso em futuros projetos?

Diretores e gerentes

Concordo 
parcialmente

82%

Concordo
18%

Você colabora com o banco de dados da sua empresa com 
informações importantes para uso em futuros projetos?

Coordenadores, Engenheiros e analistas

Você colabora com o banco de dados da sua empresa com informações 
importantes para uso em futuros projetos?

Diretores e gerentes Coordenadores, Engenheiros e Analistas

 

Figura 6 - Colaboração com o banco de dados de lições aprendidas 

Nota-se também que o registro de lições aprendidas, feita pelas empresas, só 

é dado ao final do projeto (Figura 7), podendo ocasionar uma dificuldade no registro, 
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pois ao final dos projetos, muitas pessoas se envolvem em outros projetos ou tiram 

férias. 

Ao final do 
projeto

63%

Durante todo o 
projeto em 
seções pré-

agendadas
9%

Eventualmente, 
sem 

programação

22%

não são 
registradas

6%

Quando são registradas as lições aprendidas?

 

Figura 7 - Momento em que se registram as lições aprendidas 

Perguntou-se também sobre a efetividade das lições aprendidas, se eram 

encontradas no momento certo de se usar, e percebeu-se que eram pouco efetivas, 

como mostra a Figura 8. 

Discordo
28%

Concordo 
parcialmente

53%

Concordo
10% Não sei

9%

Quando você necessita de um histórico ou 
alguma lição aprendida da sua empresa eu a 

encontro facilmente.

 

Figura 8 - Efetividade das lições aprendidas 



26 

 

Acima, se descrevem somente os pontos mais interessantes. No apêndice 1, 

mostra todo o levantamento de dados feito. 

3.1.3 Conclusões da pesquisa 

Analisando os gráficos acima e também o apêndice um, tiram-se as seguintes 

conclusões: 

1. diferente das empresas que formam o consórcio, ele em si não possui 

um sistema de registro de lições aprendidas; 

2. todo o conhecimento individual das empresas em lições aprendidas 

não foi incorporado no consórcio; 

3. nas empresas consorciadas, o processo de registro de lições 

aprendidas é um tanto quando “elitizado” onde somente pessoas com 

altos cargos declararam que participam do processo. 

4. não existem reuniões intermediárias para registro de lições aprendidas 

durante a execução do projeto. 

5. não existe um meio de procura que facilite a utilização das lições 

aprendidas no momento em que se necessita. 

3.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Por meio da pesquisa realizada, percebeu-se que o consórcio não possui um 

sistema de registro de lições aprendidas. Os sistemas que as empresas possuem 

não foi implementado no consórcio e também não é muito útil, pois não se pode 

achar uma lição aprendida quando se necessita.  

Tendo isso como prerrogativa, nos propusemos a criar um método de registro 

de lições aprendidas para essa obra, visto que uma das empresas consorciadas irá 

executar uma obra com a mesma finalidade em outra localização, e que essas lições 

aprendidas seriam muito úteis para esse novo empreendimento. 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO FORMULÁRIO DE REGISTRO DE LIÇÕES 

APRENDIDAS 

A padronização do registro das lições aprendidas nos proporciona um melhor 

entendimento do problema e força a pessoa que a registra a detalhar mais a lição 

aprendida, nos proporcionando assim uma melhor contextualização. Para isso foi 

gerado um formulário padrão para esses registros. 

Nesse registro existiam os seguintes campos: 

 nome do responsável pelo registro 

 email para contato 

 data do registro 

 nome ou título da lição aprendida 

 a que tema macro essa lição aprendida está relacionada. 

 a que fase do projeto ela se aplica 

 descrição detalhada da lição aprendida 

 ação recomendada para essa lição aprendida 

 palavras-chave 

 existência de algum documento anexo como foto, certificado ou outro 

tipo de arquivo; 

 a que área do sistema de gerenciamento essa lição se aplica. 

O formulário utilizado pode ser visto no apêndice 2. 
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3.4 ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE REGISTROS DE LIÇÕES 

APRENDIDAS 

Após a criação do formulário, foi necessária a elaboração do banco de dados 

desses registros de lições aprendidas. Com ele, pretendíamos concentrar todos os 

registros e conseguir também gerenciá-los. 

Foi elaborado a partir de uma base de dados utilizando o Microsoft Office 

Excel. Assim como no formulário, o banco de dados foi separado por itens, de 

acordo com o sistema de gerenciamento da obra. 

Esses itens são: 

 desdobramento da estratégia 

 integração 

 contrato 

 tempo 

 engenharia 

 controle de Qualidade 

 comunicação 

 stakeholders 

 riscos 

 decursos 

 pessoal 

 procurement 

 econômico-Financeiro 
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 SMS 

 garantia de resultados. 

A medida que o banco de dados foi sendo abastecido, algumas melhorias 

foram necessárias. Foi possível elaborar um sistema de busca em função das 

palavras-chave e também o uso de tabelas dinâmicas, nos fornecendo alguns 

gráficos para melhor gerenciamento dos registros. 

3.5 DIVULGAÇÃO DO MÉTODO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

Por meio da pesquisa efetuada para verificar a maturidade das empresas em 

relação a lições aprendidas, notou-se que somente pessoas como diretores e 

gerentes declararam que participavam do processo. A fim de evitar essa restrição, 

foi feita uma ampla divulgação por meio de banners e matérias publicadas na 

Intranet do consórcio, mostrando que qualquer colaborador poderia registrar uma 

lição aprendida, como mostra a Figura 9 

Foi também feita uma palestra para divulgar e também como proceder no 

registro da lição aprendida, mostrando o correto preenchimento do formulário e que 

lições aprendidas não são somente o que deu certo, mas sim o que deu errado 

também. 
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LOGO REMOVIDO

 

Figura 9 - Divulgação na intranet do processo de lições aprendidas 

3.6 FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DO MÉTODO 

Tendo o formulário e o banco de dados gerados, e também feita a divulgação, 

começamos a receber vários inputs para o sistema. Percebemos no andamento do 

processo que os registros não estavam sendo detalhados o suficiente para o 

entendimento da lição aprendida. Concluímos que era necessário realizar um “filtro” 

antes de registrar no banco de dados. 

Foi necessário ter um profissional dedicado para registrar as lições 

aprendidas. Todos os formulários preenchidos eram concentrados nesse profissional 

que, se necessário, solicitava mais informações para a pessoa que registrou a lição 

aprendida. 

Como não eram muitas lições registradas diariamente, esse profissional 

conseguia executar outras tarefas no departamento de administração contratual. 
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O processo prevê também que sejam executadas reuniões pré-determinadas 

a cada 3 meses, com os responsáveis pelas principais lições aprendidas registradas 

no momento e a premiação desses colaboradores. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

O processo de registros de lições aprendidas no consórcio está implantado e 

funcionando á 10 meses no consórcio. Nesse tempo foram registradas 60 lições 

aprendidas, nas diversas áreas de gerenciamento, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 - Levantamento das lições aprendidas 

Essas lições aprendidas geram não só um conhecimento para a empresa 

como podem gerar aumento da qualidade, redução de tempo, custo e também lucro. 

Vejamos alguns exemplos a seguir: 

4.1.1 Exemplo 1 – Detalhamento da EAP de tubulação por diâmetros e material. 

Item SIGO 
Lição 

aprendida ou 
melhor prática 

Gerência Tema 
Responsável 
pelo Registro 

FASE Anexo 

13.02 

13. Econômico 
Financeiro 

Definição 
EAP - 
Tubulação 

Administração 
Contratual 

Estruturação do 
Projeto EAP 

Marcelo 
Godoy 

Iniciação NÃO 

Quadro 1 - Lição aprendida retirada do banco de dados 
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A estruturação da EAP de Tubulação no início da obra não estava separada 

em pré-fabricação e montangem e nem os diâmetros a serem executados. Existia 

apenas a divisão por tipo de material. Como se tratavam de áreas distintas, o pipe-

shop (fabricação) e a Montagem (Unidades) optou-se em dividir a estrutura em Pré-

fabricação e Montagem. Não tendo a divisão por diâmetros de tubulação, gerava a 

dificuldade de adquirir coeficientes de montagem e melhores comparações do custo 

real com o custo orçado. O controle teve que ser feito por meio de ordens de serviço 

e o apontamento de horas trabalhadas vindo pelo campo, gerando algumas 

inconsistências e suscetível a falhas de preenchimento. 

Em uma nova obra de uma das consorciadas que se iniciou, essa divisão da 

EAP foi feita desde o início do projeto, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 - Tela retirada do SAP da obra em início já com a implementação da lição 

aprendida 
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4.1.2 Exemplo 2 – Utilização de radier ao invés de estacas cravadas 

Item SIGO 
Lição aprendida ou 

melhor prática 
Gerência Tema 

Responsável 
pelo Registro 

FASE Anexo 

5.05 
5. Engenharia 

Fundação direta 
– radier 

Engenharia Civil 
Edilson Silva / 

Ana Beatriz 
Lima e Silva 

Execução Não 

Quadro 2 - Registro de lição aprendida de fundação direta 

Idealizada inicialmente para ser construída sobre estações, uma fundação da 

foi projetada em fundação direta (radier). O uso do estação apesar de ser a solução 

mais recomendável, constituía-se na solução mais cara e de execução mais 

demorada quando comparado com a fundação direta.  

A solução em fundação direta (radier) foi viabilizada após realização de 

estudo, juntamente com o cliente, para verificar a capacidade portante do solo. O 

uso da fundação direta apresentou resultados tecnicamente viáveis considerando as 

baixas tensões aplicadas ao solo pela estrutura dessa unidade.  

Como pontos positivos, esta prática obteve ganho de 90% do prazo de 

execução em relação ao estimado e diminuição de custos em quase R$ 2 milhões. 

A Figura 12 mostra a construção desse tipo de fundação.  

 

Figura 12 - Construção da fundação direta (radier) 
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A Tabela 1 abaixo mostra o cálculo de redução de custos, que servirá como 

base de cálculo para a próxima obra como estimativa de ganho utilizando esse tipo 

de fundação. 

RADIER TAMBORES DO COQUE

ESTACA

ITEM UN COEF C. UNIT. C. TOTAL OBS.

ESTACA Ø 140 CM M 1.260,00         1.790,00         2.255.400,00    

ESCAVAÇÃO M3 7.490,00         6,62                 49.583,80          

ARMAÇÃO KG 189.750,00     4,70                 891.825,00        120 KG/M3

CONCRETO M3 1.725,00         341,17             588.518,25        25% do volume do radier

FORMA M2 538,00             89,32               48.054,16          2,5 M2/M3

TOTAL 3.833.381,21    

MOLDADA "IN LOCO" VOLUME 2.875 M3

ITEM UN COEF C. UNIT. C. TOTAL OBS.

ESCAVAÇÃO M3 11.825,00       6,62                 78.281,50          

ARMAÇÃO KG 201.651,00     4,70                 947.759,70        

CONCRETO M3 2.875,00         341,17             980.863,75        

FORMA M2 848,00             89,32               75.743,36          

TOTAL 2.004.366,81    

REDUÇÃO DE CUSTO >>> (1.829.014,40)  

CONFORME PROJETO

 

Tabela 1- Cálculo da redução de custo da modificação de fundação 

4.1.3 Utilização do Galpão de Armazenamento de produto como almoxarifado. 

Item SIGO 
Lição aprendida ou 

melhor prática 
Gerência Tema 

Responsável 
pelo Registro 

FASE Anexo 

10.10 10. Recurso 
Utilização do galpão 

de produto como 
almoxarifado 

Contrato Almoxarifado 
Edilson Silva / 

Ana Beatriz 
Lima e Silva 

Execução Não 

Quadro 3 - Lição aprendida sobre utilização de espaço para almoxarifado 

Adaptação no projeto da pavimentação interna do piso do Galpão de 

Estocagem de produto final para que o mesmo pudesse servir de almoxarifado 

provisório durante a execução da obra, evitando assim que fosse alugado um galpão 

de vinilona, mostrado na Figura 13. 
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Figura 13 - Vista do Galpão sendo utilizado como almoxarifado 

Essa iniciativa teve um ganho de quase R$ 4milhões, como mostra a Tabela 2. 

USO DO GALPÃO DE ESTOCAGEM DE COQUE COMO ALMOXARIFADO PROVISÓRIO

ITEM UN QUANT C. UNIT. C. TOTAL OBS.

IMPLANTAÇÃO GALPÃO VINILONA M2 12.528                             90,00 1.127.520,00    

LOCAÇÃO MENSAL MESES 24                           111.373,92 2.672.974,08    

(3.800.494,08)  REDUÇÃO DE CUSTO >>>>>>>

- CONSIDERADO 60% DA ÁREA TOTAL DO 

GALPÃO DE ARMAZ. DE COQUE

- CUSTO LOCAÇÃO R$ 8,90/m2
 

Tabela 2 - Cálculo do ganho como o uso do galpão como almoxarifado 

4.1.4 Falta de estudo prévio de movimentação de carga. 

Item SIGOLição aprendida ou melhor práticaGerência Tema
Responsável 

pelo Registro
FASE Anexo

12.08 12. Procurement

Dificuldade na 

manobra da T-

XXX dentro da 

unidade 

Construção e 

Montagem
Logística

Rodrigo 

Condrati

Planejame

nto
Não

 

Quadro 4 - Lição aprendida sobre movimentação de carga 

Essa foi uma lição aprendida de algo que não deu certo. No transporte da torre para 

seu local de instalação houve uma série de interferências e foi necessário destruir 

algumas estruturas já prontas para a passagem desse equipamento pela obra. A 
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solução seria a contratação de serviços de transporte de equipamentos de grande 

porte e/ou especiais, com avaliação técnica e projeto de logística de 

responsabilidade da contratada, porém com supervisão do contratante.  

Tal estudo deve complementar além do dimensionamento dos recursos 

adequados e necessários, todo o trajeto desde a fábrica até o ponto indicado pela 

contratante dentro do site de construção, evitando assim interferências críticas e 

possibilitando os tratamentos das mesmas de forma antecipada. A Figura 14 abaixo 

mostra o equipamento em questão sendo transportado dentro da obra. 

 

 

Figura 14 - Equipamento sendo transportado dentro da obra 

 

4.2 NOVOS APRENDIZADOS 

Com o registro das lições aprendidas notou-se uma série de soluções 

interessantes para os problemas que ocorriam durante a execução da obra. Isso nos 

chamou a atenção e fez com que fosse criado um processo de registro de inovação 



38 

 

também, pois várias lições aprendidas tiveram como solução uma ideia inovadora. 

Esse processo se seu nos mesmos moldes de registro de lição aprendida, com um 

formulário padrão e um banco de dados. As ideias mais inovadoras também eram 

bonificadas com prêmios. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Uma organização que aprende amplia a capacidade de criar o futuro que 

realmente deseja. Para isto, reflete sobre o desempenho atual e os fatores que o 

geram, sobre os diversos futuros possíveis e qual entre eles é o desejado, e planeja 

e implementa as ações para se mover da situação atual para a desejada. 

Por meio desse estudo de caso, podemos concluir que o registro de lições 

aprendidas do consórcio conseguiu disponibilizar um conhecimento que ficou 

acessível a todos do próprio consórcio ou das empresas que o compõe. Isso se dá 

pois o resultado obtido foi amplamente divulgado nas empresas. 

O método que foi implementado permitiu que qualquer pessoa pudesse 

registrar uma lição aprendida, não se limitando somente a um seleto grupo de 

profissionais, podendo assim registrar o máximo de lições aprendidas possíveis. 

Esse indício de comportamento só foi possível perceber a partir da pesquisa de 

campo realizada. 

O processo de registro de lições aprendidas também nos remeteu a criação 

de um banco de dados de ideias inovadoras, pois foram dadas soluções novas para 

os problemas que ocorriam na execução da obra. 

Os registros padronizados e o modo como o banco de dados foi criado 

facilitam a procura dos registro de lições aprendidas, tornando-o mais usual e útil. 

As lições aprendidas nessa obra serão de grande valia para a execução dos 

próximos empreendimentos, pois já foi comprovado que algumas lições registradas 

aqui geraram lucros e benefícios de prazo de execução. 

Recomenda-se que a mesma base de dados e os padrões de registros sejam 

implementados em todos os projetos que se seguirão, gerando assim uma memória 

e conhecimento para a empresa cada vez maior. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Modelo de questionário de pesquisa e resultado da pesquisa 
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Resultados obtidos 

Empresa 1 Empresa 2 Consórcio

9 11 12

Diretor Gerente Coordenador Engenheiro ou 

analista

3 6 8 15

8 12 6 6

nunca acessei 1 vez ao ano 5 vezes ao ano mais de 5vezes ao 

ano

12 17 2 1

6 5 21

Arquivo pessoal formulário pré-

definido

não são registradas

9 20 3

Ao final do projeto Durante todo o 

projeto em seções 

pré-agendadas

Eventualmente, 

sem programação

não são 

registradas

20 3 7 2

Planilha de Excel Software próprio 

da empresa

Software 

disponível no 

mercado

nenhum

29 3

Base de dados da 

empresa

Divulgação na 

intranet

Diretório na rede 

com os registros

Nenhum

6 3 20 3

Discordo Concordo 

parcialmente

Concordo Não sei

9 17 3 3

Discordo Concordo 

parcialmente

Concordo Não sei

8 14 8 2

11. Você colabora com o banco de dados da sua empresa com 

informações importantes para uso em futuros projetos?

4. Com que frequência você acessa o banco de lições aprendidas de sua 

5. Como os profissionais da sua empresa discutem sobre as lições 

refletem sozinhos discussões em 

grupo

não discutem

6. Como são registradas as lições aprendidas?

7. Quando são registradas as lições aprendidas?

8. Que recursão são usados para registrar uma lição aprendida?

9. Como são divulgadas as lições aprendidas?

10. Quando você necessita de um histórico ou alguma lição aprendida 

da sua empresa eu a encontro facilmente.

1.       Você é contratado de qual empresa

2. Qual sua função na empresa?

3. Quantos anos você trabalha na empresa?

menos de 1 ano entre 1 e 2 anos entre 2 e 5 anos mais de 5 anos
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Empresa 1
28%

Empresa 2
34%

Consórcio
38%

1. Você é contratado de qual empresa?

 

Diretor
9%

Gerente
19%

Coordenador
25%

Engenheiro ou 
analista

47%

2. Qual sua função na empresa?

 

menos de 1 
ano
25%

entre 1 e 2 
anos
37%

entre 2 e 5 
anos
19%

mais de 5 
anos
19%

3. Quantos anos você trabalha na empresa?

 

nunca acessei
38%

1 vez ao ano
53%

5 vezes ao ano
6%

mais de 
5vezes ao ano

3%

4. Com que frequência você acessa o banco de 
lições aprendidas de sua empresa?

 

refletem 
sozinhos

19%

discussões 
em grupo

15%

não 
discutem

66%

5. Como os profissionais da sua empresa 

discutem sobre as lições aprendidas nos 
projetos?

 

Arquivo 
pessoal

28%

formulário pré-
definido

63%

não são 
registradas

9%

6. Como são registradas as lições aprendidas?
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Ao final do 
projeto

63%

Durante todo o 
projeto em 
seções pré-

agendadas
9%

Eventualmente, 
sem 

programação

22%

não são 
registradas

6%

7. Quando são registradas as lições aprendidas?

 

Planilha de 
Excel
91%

nenhum
9%

8. Que recursão são usados para registrar uma 

lição aprendida?

 

Base de 
dados da 
empresa

19%

Divulgação 
na intranet

9%Diretório na 
rede com os 

registros

63%

Nenhum
9%

9. Como são divulgadas as lições aprendidas?

 

Discordo
28%

Concordo 
parcialmente

53%

Concordo
10%

Não sei
9%

10.Quando você necessita de um histórico ou 
alguma lição aprendida da sua empresa eu a 

encontro facilmente.

 

Discordo
25%

Concordo 
parcialmente

44%

Concordo
25%

Não sei
6%

10. Você colabora com o banco de dados da sua 

empresa com informações importantes para uso em 
futuros projetos?
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Apêndice 2 – Formulário de registro de lições aprendidas 

LOGO REMOVIDO
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APÊNDICE 3 – RESUMO INDIVIDUAL 

Tiago Marin Carneiro tiagomcarneiro@gmail.com 

 

LIÇÕES APRENDIDAS: UM CONHECIMENTO PARA TODOS 

 

Quantas vezes já nos deparamos com problemas que já passamos uma vez 

em nossas vidas e temos a resposta para ele na ponta da língua? Isso só é possível 

quando temos o conhecimento do problema e também temos a solução armazenada 

em nossa memória. 

Porém, por quantos problemas uma organização inteira pode passar ao longo 

de um projeto? Imaginem quanto tempo e dinheiro ela perde buscando uma solução 

para um problema que não estava em seu planejamento, sendo que alguém já 

potencialmente já passou por ele ou até sabe como evitá-lo. 

A maneira de aprender com problemas e também as boas práticas ao longo 

do projeto podem ser registradas, gerando um banco de dados de lições aprendidas. 

O conhecimento pode ser classificado em dois tipos: O tácito, que é o 

conhecimento pessoal adquirido a partir da experiência de cada indivíduo, sendo 

afetado pelas crenças e valores individuais, e o explícito, que pode ser lido em 

manuais, artigos, na forma gramatical ou linguagem formal.  

Segundo os autores do livro Criação do Conhecimento na Empresa, Nonaka e 

Takeuchi, um dos meios de uma empresa adquirir conhecimento é a partir da espiral 

do conhecimento, onde todo o aprendizado deve passar pelos processos de 

Socialização, onde são compartilhadas as experiências de todos seus profissionais, 

Externalização, onde o conhecimento compartilhado é registrado na forma de 

conhecimento explicito, Combinação, onde esses conhecimentos são padronizados 

aos meios da empresa e a Internalização, onde esse conhecimento é absorvido por 

todos da empresa, gerando assim um conhecimento tácito. 

Na obra, primeiramente, foi feito uma pesquisa para saber a maturidade da 

empresa em relação ao registro de lições aprendidas. Foi elaborado um questionário 

mailto:tiagomcarneiro@gmail.com
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e repassado para alguns membros da empresa e o resultado obtido foi que a 

empresa não tinha uma maturidade para esses registros. 

O processo até existia nas empresas que formavam o Consórcio, porém de 

forma pouco efetiva e pouco difundida entre seus colaboradores. 

No desenvolvimento do processo de registro de lições aprendidas foi 

desenvolvido um formulário a fim de padronizar os registros e um banco de dados 

para poder gerenciar essas lições aprendidas. 

Foi feita uma ampla divulgação por meio da intranet e também com palestras, 

com o objetivo de alcançar a todos do consórcio e mostrando que qualquer um 

poderia registrar uma lição aprendida. 

O sistema todo já registrou mais de 50 lições aprendidas, que é facilmente 

acessível a todos e tem um sistema de buscar por palavra-chave, que facilita a 

localização dos registros. 

Algumas dessas lições aprendidas já foram aproveitadas em outros projetos e 

já rendem benefícios de custo e prazo para estes empreendimentos. 

Com isso concluímos que o processo implantado foi um sucesso e que o uso 

de recursos que agreguem conhecimento a empresa traz benefícios para ela. 

 


