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RESUMO 

 

Palavras chaves: Tríade, Base de Conhecimento, Projetos, Gestão.  

 

A base de conhecimento, literalmente, é um “armazém de dados e informa-

ções”. É um banco de dados carregado de forma incremental em um período de 

tempo. A gestão da base de conhecimento aplicada à tripla restrição na gestão de 

projetos, organiza e armazena as informações necessárias para serem aplicadas 

durante o desenvolvimento dos projetos sobre perspectivas históricas ao longo do 

tempo, tendo como principal objetivo transformar o dado em informação. É um con-

ceito que utiliza o conhecimento adquirido e definido para análise e tomada de deci-

sões em bases sumarizadas e também detalhadas, com o intuito de contemplar a 

gestão de projetos na empresa ou organização. 

A aplicação da base de conhecimento na tríade de gestão de projetos pode 

revolucionar os negócios da empresa. Ao ser bem elaborada, implementada e cui-

dadosamente direcionada para a inteligência de negócio, ela pode tornar-se uma 

vantagem competitiva. Os principais conceitos que norteiam essa aplicação da ges-

tão do conhecimento para o escopo, tempo e custo com qualidade serão abordados 

e  analisados como pré-requisitos que, direta ou indiretamente, são necessários para 

o desenvolvimento do projeto.  

O enfoque principal do trabalho é reunir grande parte da fundamentação teó-

rica referente ao assunto, organizando e analisando a aplicação da gestão da base 

de conhecimento necessária na gestão de projetos. Um outro item importante é a-

menizar o grau de dificuldade encontrado por profissionais quando iniciam um proje-

to, bem como prover o conhecimento mínimo necessário àqueles profissionais que 

não têm referência alguma sobre esse assunto. 

Apresentaremos o que é importante entender e considerar para alcançar o 

sucesso do projeto, através de cenários onde a gestão do conhecimento na tríade 
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da gestão de projetos pode suprir as necessidades de informação da empresa ou 

organização.  
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ABSTRACT 

 

The knowledge base is literally a "data and information warehouse." It is an 

information repository that provides means for information to be collected, described, 

organized, shared and stored so they can be utilized when needed. 

A database is loaded and can grow incrementally over a period of time. The 

management of the knowledge base applied to the triple constraint of the project 

management organizes and stores the data needed to be applied during the 

development of projects on historical perspectives over time, with the primary 

objective of transforming data into information. It is a concept that uses the 

knowledge obtained and defined for analysis and decision-making bases also 

summarized and detailed in order to contemplate the project management in the 

company or organization.                                                                              . 

 The application of the knowledge base in the project management triple 

constraint can transform the company's business. To be well designed and 

implemented, and carefully directed to business intelligence, it can become a 

competitive advantage. The main concepts that guide the application of knowledge 

management to scope, time, cost and quality will be addressed and analyzed as 

prerequisites that directly or indirectly are required to develop the project. 

 The main focus of the work is to gather much of the theoretical basis of the 

subject, organizing and analyzing the application of management knowledge base 

necessary in project management. Another important item is to mitigate the degree of 

difficulty encountered by professionals when they start a project, as well as providing 

the minimum necessary knowledge to those professionals who do not have any 

reference on the subject.                                                    . 

 We will present what is important to understand and consider to achieve 

project success through scenarios where knowledge management in the triple 
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constraint of project management can meet the information needs of the enterprise or 

organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Problema 

 Constata-se frequentemente na gestão de projetos que as informações estão 

desorganizadas, pouco integradas e de difícil acesso. A aparente sensação de caos 

é consequência das mudanças bruscas e aceleradas para as entregas. Com esta 

aceleração e pela necessidade constante de inovação, novos produtos são criados 

em poucos meses tendo como consequência conceitos e tecnologias dos antigos, 

ficando obsoletos em curto prazo. A necessidade de informações oportunas e per-

sonalizadas colabora muito para o processo de tomada de decisão num ambiente 

altamente competitivo, globalizado e com estas características de mudanças cons-

tantes para a gestão de projetos.  

 Neste cenário são frequentes as perguntas feitas com relação às informa-

ções: 

• "Nós temos montanhas de informações nesta empresa mas não temos aces-

so de forma organizada. Perdemos muito tempo procurando." 

• "Nós queremos relacionar as informações com nossa experiência, conheci-

mentos dos nossos profissionais de todas as maneiras possíveis para serem 

utilizados em nossos projetos". 

• "Apenas me mostre informações relevantes ao projeto". 

 Essas perguntas poderão ser respondidas mais rapidamente tendo a empresa 

uma gestão de base de conhecimento associada à tripla restrição dos projetos para 

que surjam respostas ao desafio de obter, com rapidez, dentro de custos previamen-

te estabelecidos e conforme as exigências de qualidade, os resultados que atendam 

aos seus objetivos. Não é uma tarefa simples disseminar esta cultura nas empresas. 

Para tanto, as premissas abaixo devem ser observadas: 

• De que maneira realizar a gestão de projetos utilizando a base de conheci-

mento para escopo, prazos, custos e qualidade em projetos? 
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• De que forma a base de conhecimento realmente possibilita agilizar o proces-

so de tomada de decisão na gestão de projetos? 

• Quais ações uma empresa deve executar para desenvolver uma base de co-

nhecimento? 

 

2. Importância e Justificativa 

Atualmente, a informação é o principal patrimônio de uma empresa ou orga-

nização e é utilizada no processo de tomada de decisões importantes e estratégicas, 

principalmente na aplicação dos projetos. Portanto, a informação deve ser tratada 

como fator primordial com relação à competitividade do mercado. No entanto, na 

gestão de projetos é necessário integrar as informações de forma a permitir que aná-

lises possam ser efetuadas de uma forma rápida e confiável. A integração destas 

bases de dados é um problema complexo quando se visualizam várias fontes de 

informação distribuídas  na empresa em um mesmo ambiente ou em ambientes dis-

tintos internos ou externos.  

 Permitir informações expressivas e adaptáveis, que possibilitem manutenção 

rápida, com custos adequados e que possam ser compreendidos por qualquer pro-

fissional, sem estar com as regras de negócios somente na mente de alguns envol-

vidos nos projetos, torna-se crucial para a competitividade da empresa. 

 O conceito de gestão de conhecimento surge com a finalidade de organizar a 

integração das informações para a definição do escopo, tempo e custo com a quali-

dade esperada pelos stakeholders, permitindo que todos os dados para a gestão de 

projetos possam estar disponíveis em uma única base para consulta e auxílio à to-

mada de decisão neste e em futuros projetos da empresa. 

 Para atingir eficiência e eficácia neste processo de gestão de conhecimento, 

será apresentada a relação de como as empresas podem utilizar informações apli-

cadas na tríade da gestão de projetos.  
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3.  Objetivo Geral 

 Baseado em fundamentação teórica, analisar e propor conteúdos para permi-

tir a relação entre gestão de conhecimento e a tripla restrição na gestão de projetos. 

 

4.  Objetivos Específicos 

  4.1) Elaborar fundamentação teórica para suportar o assunto: 

• prover conhecimentos teóricos, técnicos e conceituais básicos referentes 

à aplicação de gestão de conhecimento na tripla restrição de projetos; 

• demonstrar as fases necessárias que deverão ser consideradas na análi-

se do projeto: aspectos estratégicos, conceitos gerais, levantamento das 

informações, gestão da base de conhecimento, aspectos da tripla restri-

ção da gestão de projetos além de outros assuntos também importantes 

que são consequência dos itens principais e muitas vezes, pré-requisitos 

de outros. 

 4.2)  Identificar situações de necessidade de análise da informação através 

de pesquisas que serão apresentadas, utilizando questionários aplicados à profis-

sionais de projetos de diferentes organizações inseridas no mercado, demonstrando 

principalmente a parte de registro das informações e da aplicação da gestão do co-

nhecimento na gestão de projetos. 
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METODOLOGIA 

 

O método utilizado para construção dos assuntos abordados foi a pesquisa 

bibliográfica. As fontes foram livros, por constituírem conhecimentos técnicos e pu-

blicações periódicas que proporcionam informações recentes e atualizadas. Outra 

classificação de pesquisa foram consultas à sites da Internet. Os autores Paulo Ya-

zigi Sabbag, Paul Campbell Dinsmore e o Guia PMBOK 2008 nortearam a funda-

mentação teórica como referências bibliográficas principais. 

Para o detalhamento do conhecimento adquirido, também foi utilizado o mé-

todo de aplicação de pesquisa em profissionais de gerenciamento de projetos em 

empresas inseridas no mercado, o que permitiu o estudo de um ou mais objetos de 

análise, pois conforme GIL (1987), pesquisa é “um procedimento racional e sistemá-

tico que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propos-

tos.”  

Também foi inserida no contexto do trabalho a experiência profissional dos 

colaboradores que compõem a equipe. 

Basicamente o trabalho está dividido em três partes distintas: 

1ª Parte:  Embasamento  teórico através  de pesquisa  bibliográfica que dará 

o suporte necessário à análise da aplicação da gestão do conhecimento à tripla res-

trição na gestão de projetos, visualizando conceitos e considerações necessárias. 

2ª Parte: Início da análise onde será apresentada a relação da base de co-

nhecimento com escopo, tempo, custo dentro da qualidade esperada para o projeto. 

3ª Parte: Continuação do desenvolvimento do trabalho voltado à análise da 

pesquisa de campo com profissionais em projetos, procurando entender a realidade 

da utilização da base de conhecimento em gerenciamento de projetos.  

Primeiramente iremos organizar os assuntos em ordem sequencial, podendo 

os mesmos serem trabalhados separadamente e referenciados ao longo do trabalho. 

Muitos dos itens que serão contemplados, ao menos em uma referência resumida, 
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são importantes no desenvolvimento do projeto para o pleno entendimento do as-

sunto.  

Nosso plano contempla o desenvolvimento de um conteúdo com as informa-

ções principais iniciando pelos conceitos básicos da gestão de conhecimento e ges-

tão de projetos até exemplos práticos de utilização. Nestes exemplos práticos serão 

apresentados problemas na obtenção de informações para a tomada de decisão pe-

los profissionais e como a gestão do conhecimento na tripla restrição da gestão de 

projetos pode solucionar estes problemas. 
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1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1.  CONCEITOS 
 
1.1.1.  Dado x Informação 

 Conforme Davenport & Prusak (1998), dados são registros estruturados de 

transações; são fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Já informações são 

mensagens com o objetivo de modificar o ponto de vista do destinatário, exercendo 

influência sobre o seu julgamento e comportamento. Conhecimento, por sua vez, é 

uma “mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e 

insight experimentado”. 

 Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta e a informação é o 

dado trabalhado, de modo que o que distingue dado de informação é o conhecimen-

to que esta é capaz de transmitir ao tomador de decisões (OLIVEIRA, 2007). 

 Oliveira (2007) complementa que a informação representa a consolidação de 

poder da empresa, desde o momento de posse de dados básicos que são transfor-

mados em informações, até a possibilidade de otimizar conhecimentos técnicos e o 

domínio de políticas, bem como a maior especialização e consequente respeito pro-

fissional ao executivo considerado.  

 Segundo Terra (2005), o processo que transforma a informação em conheci-

mento depende da mente humana e de sua capacidade de interpretação. Porém 

estas são baseadas em experiências individuais e conhecimentos adquiridos ao lon-

go da vida. Por si só, pode-se dizer que a informação é uma commodity e que, por-

tanto, possui pouco valor. Assim, a informação isolada está perdendo o seu valor, já 

que é um recurso comum, cada vez mais abundante. Replicar e automatizar a capa-

cidade criativa e de aprendizado do ser humano é muito mais difícil do que se acu-
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mular “milhões de bits de informação” e automatizar os processos físicos e repetiti-

vos. 

 
1.1.2.  Documento 

 Conforme a NBR ISO 9000:2005, “documento” consiste nas informações, ou 

seja, dados significativos e o meio no qual eles estão contidos. O meio físico pode 

ser papel, magnético, disco de computador de leitura óptica ou eletrônica, fotografia, 

amostra padrão ou uma combinação destes. 

 
1.1.3.  Conhecimento 

 “O conhecimento não é puro nem simples: é uma mistura de vários elemen-

tos; é fluido como também estruturado; é intuitivo e, portanto difícil de colocar em 

palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos” (DAVENPORT & 

PRUSAK, 1998, p.06). 

 De acordo com artigo do Vanderlei Rosas( 2003),"Conhecimento é a relação 

que se estabelece entre sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser 

conhecido ou que se dá a conhecer." 

 Para Sabbag (2007, p. 50), conhecimento é : "informação processada que 

habilita a ação. A informação poderia ficar inerte em nossa memória, mas os conhe-

cimentos, não. Porque a informação, se realmente processada intelectualmente, 

modifica opiniões, crenças, atitudes e comportamentos... conhecimento é a soma ou 

contínuo do que foi percebido, descoberto ou aprendido." 

 Sabbag complementa que "abrigados na noção de conhecimento estão: 

- não só a percepção como também o entendimento e compreensão; 

- o conhecimento cognitivo (informação processada) que associa habilidades  e 

atitudes que resultam em competências; 

- competências tanto individuais quanto coletivas; 
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- a capacidade de aplicar as competências, dado que são frutos de aprendizados. 

 
1.1.4.  História do Conhecimento na Sociedade 

 Conforme Sabbag, em Espirais do Conhecimento, (2007, p. 22), a sociedade 

evoluiu durante milênios, desde a agrária, passando pela industrial, chegando a do 

conhecimento.  

 Conforme quadro abaixo, de Sabbag, (2007, p. 24), apresenta a comparação 

entre as sociedades e sua evolução: 

 

Atributos Sociedade Agrária Sociedade Industrial Sociedade do 

Conhecimento 

Processo Semear para depois 

colher 

Produzir e operar Compreender 

para criar 

Mote Moro onde trabalho Trabalho onde me re-

úno 

Trabalho enquan-

to penso 

Orientação Passado, tradição Presente, imediato Futuro, inovação 

Instituição 

prevalente 

Família Organização Indivíduo 

Organização Hierarquia Massificação Rede 

Valor Recursos naturais e 

humanos (mão-de-

obra) 

Capital e tecnologia Competência e 

sabedoria 

Símbolo Terra Cidade Mente 

 

 Esta evolução da sociedade contribui para a aceleração do conhecimento, 

compreendendo desde o costume, comportamento até a orientação.  
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 Esta realidade da evolução e aceleração do conhecimento traz muitos impac-

tos para a sociedade, principalmente no crescimento da população.  

 Sabbag, informa que "é a primeira vez na história que uma geração, a atual, 

assiste no intervalo de sua vida à duplicação da população mundial. Esse fenômeno 

resulta da evolução do conhecimento, que elevou padrões de saúde e, consequen-

temente, aumentou a expectativa de vida de maneira ampla".  

 Portanto, o conhecimento tem grande impacto na evolução da humanidade, 

não só no comportamento, ideias, inovações, mas principalmente na demografia.  

 A geração do conhecimento contemporâneo cria, produz e proporciona me-

lhor qualidade de vida, melhor educação, maior inovação, maior propagação das 

informações, mais tecnologia, impulsionando as transformações.  

 Toda esta transformação melhorou a comunicação ao longo dos anos, ou se-

ja, Sabbag menciona que houve a "redução das distâncias na comunicação. Até o 

século XIX, a informação ou era carregada por um portador ou por um pombo-

correio", levando muitas vezes dias para a informação chegar ao seu destino, ocor-

rendo muitos muito ruídos neste processo, até mesmo não completando seu objeti-

vo.  

 Com a era da tecnologia, a informação é online, necessitando apenas muitas 

vezes de apenas um click.  

 Sabbag, explica de forma sintetizada os seguintes processos de evolução e 

aceleração do conhecimento: 

- a aceleração do tempo, motivada pela rapidez do crescimento da população em 

geral e da população envolvida em processos de conhecimento; 

- aceleração do conhecimento, que gera inovação tecnológica, novos produtos e no-

vas teorias em escala inigualável; 
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- redução das distâncias, motivada pelos meios de transporte e comunicação, entre 

o quais os computadores, acessíveis a parcelas cada vez maiores da população 

mundial. 

 Importante é compreender como devemos trabalhar com esta nova socieda-

de, segundo Sabbag, "um novo estado de consciência é requerido para enfrentar a 

nova sociedade." 

 O conhecimento pode ser classificado em tácito e explícito, sendo tácito origi-

nado do latim tacitu que significa "silencioso, calado, que não emite ruído ou rumor", 

compreendendo no conhecimento pessoal do indivíduo, ou seja, aquele que apreen-

deu ao longo de sua vida e está guardando em sua mente.  

 Este conhecimento é difícil de explicitar e mensurar, mas não é impossível de 

ser disseminado.  

 Conforme Sabbag (2007, p. 55), "...o conhecimento pode ser compartilhado 

na ação prática cotidiana. Por meio dele, uma mente pode semear e fecundar outras 

mentes, assim como fecunda a si mesma. " 

 O desafio das organizações é trabalhar com este valioso conhecimento, pois 

ele é difícil de capturar e transmitir, principalmente transformá-lo em explicito.  

  
1.1.5.  Base de Conhecimento 

 Base de Conhecimento é um conjunto de dados e informações registrado em 

diversos formatos, tais como físico, eletrônico, entre outros disponíveis no mercado.  

 Conforme o PMBOK, a base de conhecimento organizacional corporativa para 

armazenamento e recuperação de informações inclui, mas não se limita a: 

• Banco de dados de medição de processos usados para coletar e disponi-

bilizar dados de medição de processos e produtos; 

• Arquivos dos projetos (por exemplo, linhas de base do escopo, custo, cro-

nograma e qualidade, linhas de base de medição de desempenho,  cro-
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nogramas de projeto, diagramas de rede do cronograma do projeto, regis-

tro de riscos, ações de respostas planejadas e impactos definidos dos ris-

cos); 

• Bases de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas (por 

exemplo, registro e documentos de projetos, todas as informações e do-

cumentações de encerramento de projetos, informações sobre os resulta-

dos de decisões sobre seleção de projetos anteriores e do desempenho 

de projetos anteriores, assim como informações do esforço de gerencia-

mento de riscos); 

• Bancos de dados de gerenciamento de questões e defeitos, que contêm o 

status dos mesmos, informações de controle, solução de problemas e de-

feitos e resultados de itens de ação; 

• Bancos de dados de gerenciamento de configuração, que contêm as ver-

sões e linhas de base de todas as normas, políticas, procedimentos e 

quaisquer outros documentos oficiais de projetos da empresa e  

• Banco de dados financeiros, que contém informações como horas de mão-

de-obra, custos incorridos, orçamentos e qualquer estouro dos custos do 

projeto. 

 
1.1.6.  Gestão de Conhecimento 

 A gestão de conhecimento consiste em um processo de geração de riqueza 

pelas organizações, a partir de seus conhecimentos ou capital intelectual. Trata-se 

de identificar, criar, renovar e aplicar o conhecimento de forma sistemática, agregan-

do valor e gerando riqueza para a organização. Isto acontece quando ela utiliza o 

conhecimento para criar processos mais eficientes e efetivos (BUKOWITZ; WILLI-

AMS, 2002). 
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 Já de acordo com Terra (2005) a gestão do conhecimento é a organização 

das principais políticas, processos e ferramentas gerenciais e tecnológicas, com o 

objetivo de obter uma melhor compreensão dos processos de geração, identificação, 

validação, disseminação, compartilhamento, proteção e uso dos conhecimentos es-

tratégicos para geração de resultados econômicos para a empresa e benefícios para 

os stakeholders. 

 Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO, 2011), a 

gestão de conhecimento é o processo de administração dos ativos de conhecimento 

da organização. Trata-se de identificar, criar, renovar e aplicar o conhecimento de 

forma sistemática.  

 A definição de gestão do conhecimento torna importante a definição de outro 

conceito – o de capital intelectual. Este consiste em qualquer coisa valorizada pela 

organização que esteja contida nas pessoas, ou seja, derivada de processos, de 

sistemas e de cultura organizacional – conhecimento e habilidades individuais, nor-

mas e valores, base de dados, metodologias, softwares, know-how, licenças, marcas 

e segredos comerciais”, entre outros. (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

 O conceito de capital intelectual está intimamente relacionado com o de ativo 

intangível, que, de acordo com Basis (2009), consiste em “recursos disponíveis no 

ambiente institucional de difícil qualificação e mensuração, mas que contribuem para 

os seus processos produtivos e sociais”, em contraste com os ativos tangíveis, que 

são “ativos tradicionalmente identificados nos velhos modelos contábeis”. 

 De acordo com Sabbag, "os sistemas de gestão de conhecimento visam de-

senvolver habilidades a ponto de transformá-las em competências". A padronização 

do trabalho e bons cursos práticos fornecem boas soluções, embora simplificadoras: 

a perícia e o talento não são imediatamente obtidos. 
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 A gestão do conhecimento é um sistema ou um processo, este é um questio-

namento que Sabbag realizou em seu livro, definindo que "gestão do conhecimento 

nas organizações como um sistema integrado que visa desenvolver conhecimento e 

competência coletiva para ampliar o capital intelectual de organizações e a sabedo-

ria das pessoas". 

 A gestão do conhecimento é um elemento competitivo em uma organização 

como também uma fonte de sustentabilidade, pois ao longo do tempo uma gestão 

estruturada sustentará todo o histórico de dados e informações de uma empresa. 

 
1.1.7.  Projetos 

 De acordo com o PMBOK, “um projeto é um esforço temporário realizado pa-

ra criar um produto ou serviço único”.  

 Conforme Greene e Stellman, os projetos sempre têm um início e um fim. Ini-

ciam quando determinado o que fazer e terminam quando o produto ou serviço é 

criado. Ainda segundo Greene e Stellman, os projetos também podem terminar 

quando existe uma decisão de parar o projeto.  

 E segundo Dinsmore e Silveira Neto, " um projeto é um esforço temporário 

realizado para criar um produto ou serviço único, diferente, de alguma maneira, de 

todos os outros produtos e serviços, com início e fim definidos, que utiliza recursos, 

e dirigidos por pessoas e obedece a parâmetros de custo, tempo e qualidade". 

 As empresas são coleções de projetos e processos, sendo que cada vez mais 

evoluem a partir de projetos. Portanto, a questão central é para onde estes projetos 

e processos – em curso ou implementados – estão apontando. No melhor dos ca-

sos, ambos favorecem e estimulam a “geração de conhecimentos estratégicos, o 

aprendizado coletivo, a rápida e eficiente identificação e recuperação de informa-

ções e conhecimentos e a proteção e alavancagem de ativos intangíveis”(TERRA, 

2005). 
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1.1.8.  PMI e o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PM-
BOK) 

 De acordo com o PMBOK, " o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos (Guia PMBOK®) é uma norma reconhecida para a profissão de gerencia-

mento de projetos. Um padrão é um documento formal que descreve normas, méto-

dos, processos e práticas estabelecidas. Assim como em outras profissões como 

advocacia, medicina e contabilidade, o conhecimento contido neste padrão evoluiu a 

partir das boas práticas reconhecidas de profissionais de gerenciamento de projetos 

que contribuíram para o seu desenvolvimento". 

 O Guia PMBOK® também fornece e promove um vocabulário comum dentro 

da profissão de gerenciamento de projetos. Esse vocabulário padrão, conforme o 

PMBOK, é um elemento essencial da profissão. 

 De acordo com o PMBOK, " o Project Management Institute (PMI) considera 

esta norma como uma referência básica de gerenciamento de projetos para seus 

programas de desenvolvimento profissional e certificações. 

 Como uma referência básica, essa norma não é abrangente nem completa. 

Ela é mais um guia que uma metodologia." 

 Segundo Gasnier, " o Project Management Institute (PMI®) é uma organiza-

ção mundial, sem fins lucrativos, que serve aos interesses de seus associados, pro-

fissionais de Gerenciamento de Projetos. Sua missão e promover o profissionalismo 

e desenvolver o estado-da-arte no gerenciamento de projetos, provendo seus asso-

ciados com serviço e produtos de classe mundial e estabelecendo a aceitação do 

gerenciamento de projetos como uma disciplina e uma profissão". 

 Ainda segundo Gasnier "  o Project Management Body of Knowledge (PM-

BOK®) é um guia de orientação de profissionais sobre o conhecimento em gerenci-

amento de projetos elaborado pelo PMI®, abordando as boas praticas já sedimenta-

das. Em síntese, trata-se de uma bibliografia de referencia, praticamente uma "bí-
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blia" para muitos praticantes. Seu propósito e de identificar e descrever conceitos e 

praticas do gerenciamento de projetos, padronizando os termos como livro-texto pa-

ra treinamento de profissionais desta especialidade". 

 De acordo com Dinsmore e Silveira Neto o PMBOK "apresenta por áreas os 

conhecimentos necessários para se gerenciar projetos: escopo, custos, qualidade, 

comunicação, recursos humanos, aquisições, risco e integração".  

 Conforme Dinsmore e Silveira Neto," nem todos os autores e profissionais 

concordam que estas categorias representem a essência do gerenciamento de pro-

jetos. O próprio PMI faz aperfeiçoamentos a cada atualização de tal publicação." 

 Está sendo utilizado para este trabalho o PMBOK 2008. 

 
1.1.9.  As Áreas do Gerenciamento de Projetos do PMBOK 

 De acordo com o PMBOK o gerenciamento de projetos é divido em nove á-

reas: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunica-

ção, riscos e aquisições. 

 De acordo com Bassis (2009), são: 

 Gerência da Integração do Projeto: define os processos necessários para as-

segurar que os diversos elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. 

 Gerência do Escopo do Projeto: define os processos necessários para asse-

gurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada além do trabalho 

requerido, para completar o projeto com sucesso. 

 Gerência do Tempo do Projeto: descreve os processos necessários para as-

segurar que o projeto termine dentro do prazo previsto. 

 Gerência do Custo do Projeto: descreve os processos necessários para asse-

gurar que o projeto seja completado dentro do orçamento previsto. 
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 Gerência da Qualidade do Projeto: descreve os processos necessários para 

assegurar que as necessidades que originaram o desenvolvimento do projeto serão 

satisfeitas. 

 Gerência dos Recursos Humanos do Projeto: descreve os processos neces-

sários para proporcionar a melhor utilização dos recursos humanos envolvidos no 

projeto. 

 Gerência das Comunicações do Projeto: descreve os processos necessários 

para assegurar que a geração, a captura, a distribuição, o armazenamento e a pron-

ta apresentação das informações do projeto sejam feitos de forma adequada e no 

tempo certo. 

 Gerência de Riscos do Projeto: descreve os processos que dizem respeito à 

identificação, análise e resposta aos riscos do projeto. 

 Gerência das Aquisições do Projeto: descreve os processos necessários para 

a aquisição de recursos e serviços fora da organização para uso no projeto. 

 
1.1.10.   Tríplice Restrição em Gerenciamento de Projetos 

 Segundo Dinsmore, Cavalieri e Lukosevicius, " restrição ao projeto é qualquer 

fator que limita as opções. A expressão "tripla restrição" envolvia apenas custo, tem-

po e qualidade; hoje também envolve escopo, risco e satisfação das partes interes-

sadas. Uma mudança em um componente da "tripla restrição" influenciará os outros 

componentes." 

 De acordo com Greene e Stellman " cada projeto, independente do que esti-

ver produzindo ou de quem esteja fazendo o trabalho, é afetado pela tríplice restri-

ção de tempo, escopo e custo." Greene e Stellman referem-se a estas restrições 

como o triângulo de ferro porque se mexer em uma das restrições, as outras serão 

afetadas. 
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1.1.11.  Escopo 

 Escopo de um projeto consiste no trabalho que precisa ser desenvolvido para 

garantir a entrega de um determinado produto de acordo com todas as especifica-

ções e funções desejadas (VARGAS, 2003). 

 Segundo XAVIER (2009, p.58), " planejamento de escopo é o processo de 

elaborar e documentar a estratégia para o desenvolvimento do trabalho (escopo) 

que irá gerar o produto do projeto. Consiste em desenvolver uma declaração escrita, 

incluindo os critérios usados para verificar se o projeto foi completado com sucesso, 

assim como um plano para gerenciar as alterações do escopo". 

 Para um melhor entendimento, faz-se necessária a diferenciação entre esco-

po do projeto e escopo do produto. De acordo com o PMBOK, este se refere a ca-

racterísticas e funções que compõem o item ou o resultado, ao passo que o escopo 

do projeto se refere ao trabalho que deverá ser executado para a entrega do item ou 

do resultado.  

 De acordo com o PMBOK, a área de conhecimento denominada gerencia-

mento do escopo do projeto é composta por processos que visam garantir que o pro-

jeto inclui “todo o trabalho necessário, e apenas o necessário”, para completá-lo com 

sucesso (p. 103, 2008). Deve ser conduzido de forma precisa, pois forma a base do 

trabalho a ser desenvolvido e a ser pago pelo cliente. Assim, atividades desnecessá-

rias ou fora do escopo não devem ser contempladas no projeto.  

 Gerenciar o escopo envolve desenvolver cinco processos definidos pelo PM-

BOK (2008), a saber: 

 Grupo de processos de planejamento: 

• Coletar requisitos: consiste em definir as necessidades das partes interes-

sadas (funções e funcionalidades do projeto) e documentá-las. Deve inclu-

ir as necessidades e expectativas do sponsor, do cliente e dos demais 

stakeholders. Comumente os requisitos coletados são divididos em requi-
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sitos do projeto (requisitos de negócio, de gestão de projetos, etc.) e re-

quisitos do produto (requisitos técnicos, requisitos de desempenho, fun-

cionalidades desejadas, etc.). A figura abaixo ilustra as entradas, ferra-

mentas e técnicas e saídas deste processo. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

• Definir o escopo: consiste em elaborar a descrição detalhada do projeto e 

do produto. A figura abaixo ilustra este processo. 

 

 

 

 

 

 De acordo com XAVIER (2009, p.42), a declaração de escopo do projeto “é 

justamente o anteprojeto do escopo de um projeto, impondo limites ao mesmo”. Este 

documento “servirá de base para tomada de decisões futuras no projeto e para con-

firmar ou desenvolver um entendimento comum do escopo entre as partes”.  

• Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto): consiste em dividir em partes 

menores o trabalho do projeto que será necessário para completar o proje-

to, a fim de facilitar a gestão do trabalho. Os componentes localizados no 
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nível mais baixo da EAP são denominados pacotes de trabalho. A figura 

abaixo ilustra este processo. 

 

 

 

 

 

 Grupo de processos de monitoramento e controle: 

• Verificar o escopo: consiste em formalizar o aceite das entregas do proje-

to. Difere do controle de qualidade, no qual se verifica o alcance dos re-

quisitos de qualidade especificados e se realiza a validação das entregas, 

o que geralmente ocorre antes da verificação do escopo. Desta forma, a 

verificação de escopo compreende a revisão junto ao cliente ou patrocina-

dor quanto à satisfação das entregas efetuadas, a fim de se obter a acei-

tação formal destas. A figura abaixo ilustra este processo. 

 

 

 

 

 

• Controlar o escopo: consiste em monitorar o escopo do projeto e do produ-

to no decorrer do projeto, compreendendo também o gerenciamento das 

mudanças solicitadas após o início do projeto. A figura xxxx ilustra este 

processo. 
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 A mudança de escopo constante e o escopo não definido adequadamente 

são, respectivamente, o segundo e o quarto problemas mais citados no Estudo de 

Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil (PMI-BR, 2008). 

 Importante mencionar que a declaração do escopo descreve em detalhes as 

entregas do projeto, como também: 

 Objetivos do Projeto: descreve de forma mensurável o que se quer atingir 

com o projeto. Pode ser apresentado utilizando SMART (Specific, Mensurable, Achi-

evable, Realistic, Time-bound). 

 Descrição do Escopo do Produto: contém os detalhes das características do 

produto, serviço ou resultado a ser entregue pelo projeto. 

 Requisitos do Projeto: neste item estão descritos os desejos e expectativas do 

projeto.   

 Limites do Projeto: esclarece e limita para o cliente o que ele supõe que será 

entregue. Indica a ele o que será entregue e o que não será entregue. Estão dividi-

dos em internos e externos: 

• Limites internos de um projeto: descreve o que está incluído em um proje-

to. Indicando o que realmente contempla o projeto; 

• Limites externos de um projeto: descreve o que não está incluído em um 

projeto, o que não contempla, o que não será entregue.  

 Entregas do projeto: são todas as documentações, resultados que compõem 

o projeto. 
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 Critérios de aceitação do projeto: descrevem quais são os critérios fundamen-

tais de aceitação para cada entrega, definindo o responsável, o prazo e a forma de 

aceite. 

 Restrições do projeto: descrevem quais são as restrições e gargalos do proje-

to. 

 Premissas do projeto: descrevem quais são as hipóteses e crenças do proje-

to. 

 Riscos do projeto: descreve quais são os fatores externos que poderão im-

pactar na entrega do projeto. 

 
1.1.12.  Tempo 

Dentre as nove áreas de conhecimento definidas no PMBOK, a área de ge-

renciamento do tempo em projetos contempla seis processos que objetivam assegu-

rar a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Tais processos podem ser en-

caixados em dois subgrupos: 

Grupo de processos de planejamento: 

• Definir as atividades: consiste em identificar as ações específicas que de-

verão ser realizadas para que sejam produzidas as entregas do projeto de-

finidas nos pacotes de trabalho, isto é, nos itens que compõem o nível 

mais baixo da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). As atividades repre-

sentam as ações necessárias para que os pacotes de trabalho sejam en-

tregues e podem ser obtidas por meio da decomposição destes. A figura 

abaixo ilustra este processo. 
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• Sequenciar as atividades: consiste em identificar relações lógicas de pre-

cedência entre as atividades do projeto. A figura abaixo ilustra este pro-

cesso. 

 

 

 

 

 

• Estimar os recursos das atividades: consiste em estimar a utilização de 

materiais, equipamentos e pessoas para cada atividade. A figura abaixo i-

lustra este processo. 

 

 

 

 

• Estimar as durações das atividades: consiste em estimar o número de pe-

ríodos de trabalho necessários para a conclusão das atividades, tendo em 

vista os recursos que serão alocados. A figura abaixo ilustra este proces-

so. 
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• Desenvolver o cronograma: consiste na criação do cronograma, a partir da 

análise da sequência entre atividades, disponibilidade de recursos para a 

sua realização, duração estimada, restrições de calendário, etc. A figura 

abaixo ilustra este processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de processos de monitoramento e controle: 

• Controlar o cronograma: consiste no monitoramento do projeto durante a 

sua execução, a fim de, entre outros, se conhecer o status atual do projeto 

e realizar o gerenciamento das mudanças. A figura abaixo ilustra este pro-

cesso. 
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De acordo com o PMBOK, em alguns casos, principalmente em projetos de 

menor escopo, os processos acima citados se confundem e estão tão intrinsecamen-

te conectados que são vistos como um único processo a ser realizado por uma pes-

soa em um curto espaço de tempo.  

O planejamento do cronograma, conforme Xavier (2009, p.53) é feito anali-

sando cada pacote de trabalho (elementos não decompostos da EAP), ou seja, a-

queles na parte inferior da EAP). Alguns serão contratados externamente (por e-

xemplo, um treinamento) e outros serão produzidos pela equipe do projeto. Para os 

pacotes que serão contratados externamente (da mesma forma se for um subproje-

to) deixamos a tarefa de elaborar o planejamento detalhado correspondente para os 

que forem executá-los (empresa contratada, por exemplo) 

O diagrama de rede do projeto, de acordo com Xavier (2009) é um diagrama 

elaborado com retângulos, que representam as atividades, e setas, que representam 

as relações de dependência. 

Conforme Xavier (2009), com relação à duração, as atividades podem ser di-

vididas em atividades de duração fixa, quando a quantidade de recursos empregada 

em sua execução não influencia a sua duração, e atividades orientadas para o re-

curso, quando a quantidade destes influencia a duração da atividade. Estimar a sua 

duração, contudo, é um processo de coleta de informações, que poderá ser estabe-

lecida a partir de quatro fontes: 

• Histórica: dados históricos. Mais confiável. 

• Participativa: provém de alguém que tenha executado o mesmo tipo de a-

tividade anteriormente, porém sob outras condições. É a segunda mais 

confiável. 

• Intuitiva: provém de alguém que realizou tarefa parecida anteriormente. 

• Desconhecida: não há informações sobre as tarefas. 
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Embora não esteja explicitado como um processo distinto, de acordo com o 

PMBOK a equipe de projeto, antes de iniciar os seis processos de gerenciamento de 

tempo, deve definir a metodologia e as ferramentas a serem empregadas na elabo-

ração do cronograma, assim como as regras e abordagens a serem aplicadas quan-

do do planejamento do tempo.  

Entre as metodologias mais utilizadas para a elaboração do cronograma, des-

tacam-se o método do caminho crítico (MCC) e o método da corrente crítica. De a-

cordo com Xavier (2009, p.69-75): 

• O Caminho crítico é a denominação dada ao maior dos caminhos do projeto. 

Suas atividades, consequentemente, tornam-se as mais importantes do proje-

to, pois qualquer atraso nestas implica atraso no projeto 

• A corrente crítica preconiza que por serem limitados os recursos restringem o 

desenvolvimento das atividades do projeto. A partir da identificação do ponto 

de restrição e de uma análise custo/benefício, pode-se avaliar em quais ativi-

dades devem ser investidos os recursos. 

 
1.1.13.  Custo 

A área de conhecimento denominada gerenciamento dos custos do projeto, 

por sua vez, é composta por apenas três processos, os quais visam assegurar a 

conclusão do projeto dentro do orçamento previsto e são distribuídos no PMBOK nos 

grupos de processos de planejamento e de monitoramento e controle, conforme a-

baixo. 

Grupo de processos de planejamento: 

• Estimar os custos: consiste em estimar a utilização de recursos financeiros 

para a realização do projeto, podendo esta estimativa inicial ser refinada 

no decorrer do projeto, na medida em que novas informações tornarem-se 

disponíveis. A figura abaixo ilustra este processo. 
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• Determinar o orçamento: consiste em somar os custos estimados das ati-

vidades individuais de todos os pacotes de trabalho que compõem o proje-

to, a fim de se estabelecer a linha de base de custos do projeto. A figura 

abaixo ilustra este processo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de processos de monitoramento e controle: 

• Controlar os custos: consiste em monitorar a utilização dos recursos mo-

netários durante a execução do projeto, compreendendo ainda a gestão 

do desempenho do projeto e o gerenciamento das mudanças relacionadas 

à linha de base de custos. A figura abaixo ilustra este processo. 
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Para Xavier (2009, p.75) dependendo das informações históricas disponíveis, 

podemos estimar os custos do projeto consolidando os custos de cada pacote de 

trabalho individual (estimativa “bottom-up”), através de multiplicação do custo do re-

curso pela quantidade necessária deste recurso em cada pacote de trabalho. 

Fazer uma estimativa “análoga” significa usar o custo real de projetos seme-

lhantes, expressos a partir de informações históricas. 

Para usar uma estimativa “paramétrica” é necessário buscar informações es-

tatísticas tais como metros quadrados de construção e um parâmetro de custo por 

metro quadrado de construção. 

 
1.1.14.  Qualidade 

 O conceito de qualidade é complexo, pois existem várias opiniões e visões, 

cada uma aplicada a determinados contextos, incluindo a da ISO e do gerenciamen-

to de projetos. 

 Para Crosby (1992), qualidade consiste na conformidade do produto às suas 

especificações. As necessidades devem ser especificadas, e a qualidade é possível 

quando essas especificações são obedecidas sem ocorrência de defeitos. Já para 

Juran (1992) “a Qualidade é ausência de deficiências, ou seja, quanto menos defei-

tos, melhor a qualidade”. Conforme Ishikawa (1995), "a Qualidade consiste em de-

senvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais 

econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor". Já segundo PMBOK 
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(2008) a qualidade “é o grau com que um conjunto de características atende aos 

requisitos”. 

 Segundo (GARVIN, 2002) “existem cinco abordagens principais para a defini-

ção de qualidade: transcendental, baseada no produto, baseado no usuário, basea-

da na produção e baseada no valor”. 

 Conforme a NBR ISO 9000:2005, qualidade é o “grau no qual um conjunto de 

características inerentes (de um produto, sistema ou processo) satisfaz a requisitos”, 

sendo:  

- característica: propriedade diferenciadora; 

- requisito: necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implí-

cita ou obrigatória. 

 
 
1.1.14.1.  Gerenciamento de Qualidade 

 A área de gerenciamento de qualidade em projetos contempla três processos, 

nos quais o gerente de projetos busca garantir que o projeto será concluído dentro 

da qualidade desejada, garantindo a satisfação das necessidades de todos os en-

volvidos. Para isso os processos de acordo com o (PMBOK, 2008) são o de plane-

jamento, garantia e controle da qualidade. 

 
1.1.14.1.1.  Processos do Gerenciamento de Qualidade 

 A área de gerenciamento de qualidade em projetos contempla três processos, 

nos quais o gerente de projetos busca garantir que o projeto será concluído dentro 

da qualidade desejada, garantindo a satisfação das necessidades de todos os en-

volvidos. Para isso os processos de acordo com o (PMBOK, 2008) são o de plane-

jamento, garantia e controle da qualidade. 

 Grupo de processos de planejamento: 
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• Planejar a qualidade: compreende o processo de identificação e/ou pa-

drões de qualidade relevantes do produto e do projeto, além da documen-

tação necessária de como o projeto deverá atingir a conformidade (PM-

BOK, 2008). A figura abiaxo ilustra este processo. 

 

 

 

 

 

 

 Grupo de processos de execução: 

• Realizar a garantia da qualidade: compreende o processo de auditoria dos 

processos de qualidade e dos resultados das medições de qualidade para 

garantir que o projeto empregue todos os processos necessários para a-

tender aos requisitos. (PMBOK, 2008). A figura abaixo ilustra este proces-

so. 
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 Grupo de processos de monitoramento e controle: 

• Realizar o controle da qualidade: compreende o processo de monitora-

mento e registro de resultados específicos do projeto a fim de determinar 

se eles estão de acordo com os padrões relevantes de qualidade e reco-

mendar mudanças necessárias para eliminar as causas de um desempe-

nho insatisfatório (PMBOK, 2008). A figura abaixo ilustra este processo. 
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1.1.14.2.  SGP - Sistema de Gestão da Qualidade  

 Existe uma grande variedade nas definições sobre Gestão da Qualidade nas 

literaturas disponíveis. Segundo a NBR ISO 14001: 2004, a Gestão da Qualidade é 

definida como “o conjunto de todas as atividades relacionadas com a gestão, que 

determinam a política da qualidade, os objetivos e responsabilidades e as implemen-

tam através do planejamento, do controle, da garantia e da melhoria do sistema da 

qualidade”. O Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com Rodrigues (2007) é 

conceituado como “o conjunto da estrutura organizacional, das responsabilidades, 

dos procedimentos, dos processos e dos recursos para a implementação da Gestão 

da Qualidade”, ou seja, se trata de uma rotina organizacional estabelecida que ga-

rante que um nível de qualidade aceitável está sendo atingido. 

 
1.1.14.2.1.  Norma IS0 

 A sigla ISO significa International Organization for Standardization. ou seja, a 

Organização Internacional para a Padronização. Ela é uma organização não gover-

namental sediada em Genebra na Suíça e tem como objetivo a elaboração e aplica-

ção de padrões internacionais para a qualidade.  

 
1.1.14.2.2.  ISO 9000 

 A série de normas ISO 9000 é um conjunto de normas e diretrizes internacio-

nais para sistemas de gestão da qualidade de forma genérica e tem obtido reputa-

ção mundial como a base para o estabelecimento de sistemas de gestão da quali-

dade que representam um consenso internacional sobre boas pratica de gestão, pa-

ra garantir o fornecimento de produtos que satisfaçam os requisitos dos clientes, re-

gulamentares e/ou estatutários, bem como a prevenção de problemas e ênfase na 

melhoria continua (SABINO; FOGLIATTO, 2005). Essa norma pode ser aplicada a 

qualquer tipo de organização, grande ou pequena, seja qual for seu produto ou ser-

viço, em qualquer setor de atividade, podendo ser uma administração pública ou pri-
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vada. Ela diz o que deve ser feito para manter em funcionamento um sistema da 

qualidade eficiente, mas não especifica como. Cabe à própria empresa elaborar e 

documentar todos os procedimentos adotados. 

 A série ISO 9000 de normas consiste em: 

NBR ISO 9000:2005– Fundamentos e Vocabulário; 

NBR ISO 9001:2008 – Requisitos; 

NBR ISO 9004:2010 – Diretrizes para melhoria de desempenho, baseadas nos oito 

princípios de gestão da qualidade. 

 
1.1.14.2.2.1.  ISO 9001:2008 

 A ISO 9001:2008 especifica os requisitos para um Sistema de Gestão da 

Qualidade, na qual uma organização deve demonstrar sua capacidade de fornecer 

produtos e/ou serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos regulamentares 

a fim de aumentar a satisfação do cliente. Ela é utilizada pelas empresas para con-

trolar os seus sistemas de qualidade durante todo o ciclo de desenvolvimento dos 

produtos, desde o projeto até o serviço.  Esta norma é a mais completa dentro da 

série ISO 9000, pois descreve em profundidade todos os elementos de um sistema 

de gestão da qualidade (ALVAREZ, 2001).  

 A certificação ISO 9001 consiste em um indicador para que os clientes de que 

o produto, processo ou serviço que está sendo adquirido atenda a padrões mínimos 

de qualidade.  

 
1.1.14.2.2.1.1.  Controle de documentos e registros 

 A ISO 9001:2008 especifica os requisitos de controle de documentos e regis-

tros. Conforme o item 4.2.3 (Controle de documentos) da norma: Os documentos 

requeridos pelo SGQ devem ser controlados. Registros são um tipo especial de do-
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cumento e devem ser controlados de acordo com os requisitos apresentados em 

4.2.4; 

 Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os contro-

les necessários para: 

• Aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão; 

• Analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar docu-

mentos; 

• Assegurar que as alterações e a situação da revisão atual dos documen-

tos sejam identificadas; 

• Assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam 

disponíveis nos locais de uso; 

• Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identi-

ficáveis; 

• Assegurar que documentos de origem externa determinados pela organi-

zação como necessários para o planejamento e operação do SGQ sejam 

identificados e que sua distribuição seja controlada; 

• Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplicar identifica-

ção adequada nos casos em que eles forem retidos por qualquer propósi-

to. 

 Já segundo o item 4.2.4 (Controle de registros) da norma: Registros estabele-

cidos para prover evidência da conformidade com requisitos e da operação eficaz do 

SGQ devem ser controlados. 

 A organização deve estabelecer um procedimento documentado para definir 

os controles necessários para a identificação, armazenamento, proteção, recupera-

ção, retenção e disposição de registros. 
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 Registros devem permanecer legíveis, prontamente identificáveis e recuperá-

veis. 

 
1.1.14.2.3.  ISO 10006:2003 

 A ISO 10006 por sua vez, é um padrão internacional desenvolvido para a qua-

lidade em gerenciamento de projetos e são similares na natureza do PMBOK do PMI 

,embora os padrões da ISO sejam menos detalhados. Segundo (JORDÃO et al, 

2006) “a norma ISO 10006:2000, fornece diretrizes sobre os elementos do sistema 

da qualidade, conceitos e práticas para os quais a implantação é importante e têm 

impacto na obtenção na Qualidade no Gerenciamento de Projetos; suplementa as 

diretrizes dadas na ISO 9004, para o Gerenciamento do Produto do Projeto. Entre-

tanto, a ISO 10006:2000 não é um guia para gerenciamento de projetos, como o 

PMBOK, o qual mostra os conhecimentos e práticas geralmente aplicáveis à grande 

maioria dos projetos, além de fornecer terminologia comum sobre gerenciamento de 

projetos. 

 A ISO 10006 adota um modelo por processos, muito similar ao utilizado pelo 

PMBOK, distribuído nas seguintes etapas: Iniciação, Planejamento, Execução, Con-

trole e Encerramento.  

 Os principais grupos de processos da ISO 10006:2000 são:  

• Processo Estratégico; 

• Processo de Gerenciamento de Independências; 

• Processos Relacionados ao Escopo; 

• Processos Relacionados ao Tempo; 

• Processos Relacionados aos Custos; 

• Processos Relacionados aos Recursos; 

• Processos Relacionados às Pessoas; 

• Processos Relacionados à Comunicação; 
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• Processos Relacionados ao Risco; e 

• Processos Relacionados a Suprimentos. 

 Por ser um documento de orientação, a ISO 10006 deve ser utilizado com a 

finalidade de registro, pois esta norma tem o objetivo de criar e manter a qualidade 

nos processos e no produto dos projetos, para assegurar que: 

• As necessidades dos clientes estejam claramente entendidas e entregues; 

• As necessidades das partes interessadas são compreendidas e avaliadas; 

• A política de qualidade seja incorporada efetivamente na gerencia das da 

organização. 

 
1.1.14.2.4.  ISO 21500 

 A norma brasileira e internacional ISO 21500:2012 fornece diretrizes para o 

gerenciamento de projetos e pode ser usada por qualquer tipo de organização.  Ela 

é a primeira de uma família planejada de normas sobre gestão de projetos, sendo 

complementar a ISO 10006.  

 Conforme Krause, através da Revista Factor Brasil (2012), “a ISO 21500 deve 

fornecer orientação genérica, explicando as principais práticas e princípios do geren-

ciamento de projetos. O padrão vai ser aplicável a organizações de todos os tama-

nhos e de todos os setores da indústria, e pode ser útil tanto para novos gerentes de 

projetos quanto para gerentes de projetos experientes” 

 Conforme Sotilles (2012),a  ABNT NBR ISO 21500 ajuda na transferência de 

conhecimentos entre projetos e organizações e a harmonização  de princípios, vo-

cabulários e processos já existentes, resultando na melhoria das entregas dos proje-

tos. Ela descreve em 40 processos que são agrupados nos grupos de processos 

(iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento), correspondentes a 10 

áreas de conhecimento: integração, partes interessadas, escopo, recursos, tempo, 

custo, risco, qualidade, aquisições e  comunicações.  
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 Sotille (2012), cita que a ISO 21500, de modo geral, mantém a abordagem 

original do Guia PMBOK®. A norma é baseada em parte no capítulo 3 e no Glossá-

rio de A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — 

terceira edição do PMI®. Isto é visto como uma validação pela comunidade interna-

cional do valor e qualidade do padrão PMI. 

 

1.2.  ASPECTOS ESTRATÉGICOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

TRÍADE DE PROJETOS 

 
1.2.1.  Controle e Manutenção na Gestão de Conhecimento 

 Segundo Guimarães, Lamas e Boscolo (2007), existem diversas práticas e 

ferramentas para o controle e manutenção de dados. As que citaremos a seguir são 

os processos mais comumente utilizados para o gerenciamento da base do conhe-

cimento. 

 Trabalhar junto à alta diretoria para ter o apoio dos vice-presidentes e direto-

res: Os desafios são muitos e a alta administração precisa estar totalmente envolvi-

da neste processo, desde o início. 

 Ter o mapeamento das habilidades e competências de cada funcionário: Iden-

tificando as experiências passadas, os conhecimentos adquiridos, as lições aprendi-

das e os anseios profissionais e pessoais. Este mapa permitiria identificar as pesso-

as-chave na empresa, traçar planos para elas e, conseqüentemente, para os depar-

tamentos relacionados. Como mencionado anteriormente as pessoas são peças 

fundamentais nas estratégias de GC. 

 Trabalhar para aumentar a conectividade entre as pessoas: Cultivando o rela-

cionamento entre elas. Empatia leva à confiança que leva ao compartilhamento na-

tural do conhecimento. 
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 Aperfeiçoar o layout dos escritórios: Uma área de convivência é fundamental 

para que as pessoas tenham um local neutro para se encontrar e trocar idéias. O 

ambiente contribui bastante para a efetiva troca de opiniões e de conhecimento. 

 Um programa de mentores e um programa de incentivo aos especialistas in-

ternos e externos: Algumas empresas chamam estas pessoas de “gurus”, é algo 

continuamente recomendado pela literatura. Estas duas entidades fazem com que 

os conhecimentos não facilmente mensuráveis sejam trocados e que as pessoas 

mais novas e menos experientes tenham acesso fácil aos especialistas. 

 Políticas de RH: São muito importantes, como por exemplo, a forma como as 

contratações são realizadas, os meios para se identificar e reter os talentos e as po-

líticas de remuneração e reconhecimento ao trabalho das pessoas. 

 Incentivar a geração de idéias: Criando uma cultura de inovação na empresa. 

As pessoas devem se sentir valorizadas por darem e compartilharem suas idéias. 

 Incentivar a participação ativa dos colaboradores: em congressos e semi-

nários. Estes eventos são excelentes para a troca de experiências e o aumento de 

networking; 

 Implementar ferramentas adequadas de TI: Os Portais Corporativos têm sido 

amplamente utilizados atualmente e muitas empresas têm otimizado suas operações 

a partir da implementação destas aplicações. Intranet com navegação amigável, fer-

ramentas de busca eficientes, sistemas de integração de informações internas e ex-

ternas, banco de dados de lições aprendidas e boas práticas, sistemas de mensa-

gem instantânea, blogs, páginas amarelas, ambientes virtuais para fóruns de discus-

sões e universidade corporativa são alguns exemplos de ferramentas mencionadas 

pela literatura disponível. 

 Ainda segundo Guimarães, Lamas e Boscolo (2007), existem ferramentas e 

práticas que se enquadram em mais de uma categoria, porém, procurou-se escolher 
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a característica mais influente em cada item citado. Abaixo, temos categorizadas as 

ferramentas mais utilizadas: 

 Tecnologia da Informação: Nesta categoria foram agrupadas as ferramentas 

usadas no gerenciamento de informações. Exemplos: Banco de dados de lições a-

prendidas e melhores práticas, ferramentas de busca, portais corporativos, sistema 

de e-mail e de mensagem instantânea, páginas amarelas. 

 Processos, Estrutura e Valores: Mostram como a empresa é. Isto é: o que 

valoriza, seu modo de agir interna e externamente e, também, como está organizada 

- desde suas instalações até o organograma. Exemplos: Celebrações, Cultura de 

inovação, Fomento à prática do diálogo, Layout voltado ao compartilhamento do co-

nhecimento, Mapeamento e automatização de processos, Processo de sugestões. 

 Gestão de Pessoas: Como a empresa gerencia seu capital humano. Esta ca-

tegoria também poderia ser uma subdivisão de “Processo, Estrutura e Valores”, po-

rém, decidiu-se dar maior ênfase ao gerenciamento do capital humano em uma ca-

tegoria à parte. Exemplos: Política de identificação, contração e retenção de talen-

tos. Avaliação e pagamento por competências, Mapas de habilidades dos funcio-

nários, Plano de sucessão, Política de recompensas e premiações. 

 Compartilhamento do Conhecimento: Esta categoria agrupa práticas que fa-

vorecem e/ou controlam o fluxo de conhecimento dentro da empresa e, também, da 

empresa com outras instituições. Exemplos: Comunidades de prática, comunidades 

virtuais, políticas de publicação e participação em eventos especializados, programa 

de especialistas internos e externos, programa de mentores e coaching, universida-

des corporativas e programas de treinamento. 

 
1.2.2.  Gerenciador de Documentos 

 De acordo com informações disponibilizadas no portal de Gestão Eletrônica 

de Documentos (GED), a capacidade de gerenciar documentos é indispensável para 
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a Gestão do Conhecimento. A agilidade e o aumento do índice de recuperação das 

informações e a redução da massa documental são alguns benefícios resultantes da 

implantação de sistemas de controles documentais.  

 Inserido neste contexto, entende-se que é fundamental buscar e identificar 

ferramentas de Tecnologia da Informação que poderão ajudar na preservação do 

conhecimento no mundo empresarial, levando-se em conta a necessidade de obten-

ção, mapeamento e distribuição deste conhecimento em todos os níveis da empre-

sa.  

 Estudamos uma das ferramentas mais difundidas que realizam a gestão da 

base de conhecimento, a solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

(GED), em alguns casos chamada ECM – Enterprise Content Management, que é 

um sistema de captura, gerenciamento e arquivamento de documentos em diversos 

formatos: papel, microfilme, imagem, som, arquivos de texto ou planilhas eletrônicas. 

Consiste em um conjunto de tecnologias que permite à uma empresa fazer a gestão 

de documentos de forma digital. Encontrar documentos será bastante simples, ágil e 

seguro. 

Abaixo as relações entre as áreas envolvidas com o GED, conforme J.M. Jardim: 
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Alguns benefícios correlacionados à implantação e utilização deste sistema consis-

tem em: 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS 

Maior velocidade e precisão para encontrar documentos 

Maior controle nos processos 

Diversas formas para a indexação de documentos 

Respostas com maior velocidade e precisão  

Minimização da mão de obra 

Qualidade e rapidez na tomada de decisão 

Redução do espaço físico de armazenamento 

Minimiza dificuldades no trabalho em equipe 

Evita perda ou falsificação de documentos 

Redução de custos com o armazenamento documental 

 

Abaixo o Sistema GED de Controle de Informações utilizado pela TOTVS: 
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As principais tecnologias relacionadas a GED são: 

 Capture: Acelera processos de negócio através da captação de documentos e 

formulários, transformando em informações confiáveis e recuperáveis, passíveis de 

serem integradas a todas as aplicações de negócios. 

 Document Imaging (DI) – É a tecnologia de GED que propicia a conversão de 

documentos do meio físico para o digital. Trata-se da tecnologia mais difundida do 

GED, muito utilizada para conversão de papel em imagem, através de processo de 

digitalização com aparelhos scanners. 

 Document Management (DM): (Gerenciamento de Documentos) É a tecnolo-

gia que permite gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, aprovação e descar-

te de documentos eletrônicos. Dentre as suas principais funcionalidades estão o 

controle de informações (autoria, revisão, versão, datas etc.), segurança, busca, 

check-in / check-out e versionamento.  
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 Workflow / BPM: Controla e gerencia processos dentro de uma organização, 

garantindo que as tarefas sejam executadas pelas pessoas corretas no tempo previ-

amente definido. Organiza tarefas, prazos, trâmites, documentos e sincroniza a ação 

das pessoas. 

 COLD/ERM: Tecnologia que trata páginas de relatórios, incluindo a captura, 

indexação, armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados. Esta tecnolo-

gia permite que relatórios sejam armazenados de forma otimizada, em meios de bai-

xo custo, mantendo-se sua forma original. 

 Forms Processing : (processamento de formulários) – tecnologia que possibili-

ta reconhecer as informações e relacioná-las com campos em bancos de dados, au-

tomatizando o processo de digitação. Neste sistema são utilizados o ICR (Intelligent 

Character Recognition) e OCR (Optical Character Recognition) para o reconheci-

mento automático de caracteres. 

 Records and Information Management (RIM) – É o gerenciamento do ciclo de 

vida de um documento, independente da mídia em que se encontre. Através de um 

sistema RIM gerencia-se a criação, armazenamento, processamento, manutenção, 

disponibilização e descarte dos documentos, sob controle de categorização e tabe-

las de temporalidade. 
 
 
1.2.3.  Segurança da Informação 

 Segurança é um conceito equivalente e relacionado à confiabilidade e conti-

nuidade, devendo ser comparados e associados entre si. 

 O fenômeno da globalização tem crescimento desenfreado através da era da 

informação, no entanto para que isso aconteça faz-se necessário que essas infor-

mações estejam protegidas. Visto que a Base de Conhecimento é um Capital Inte-

lectual, que mesmo sendo um ativo intangível, tal Capital deve ser protegido de for-

ma física ou eletronicamente. O dimensionamento desta segurança depende direta-
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mente da percepção da proteção contra ameaças, perigos ou perdas do valor em 

questão. 

 Segundo DIAS (2000), “segurança é proteger as informações, sistemas, re-

cursos e serviços contra erros, manipulação não autorizada e desastres, para garan-

tir a redução do impacto e diminuir a probabilidade de incidentes de segurança. Por-

tanto, foi necessária a gestão da segurança da informação para resolver os proble-

mas encontrados, com o menor impacto possível nas ações necessárias às informa-

ções. Porém, a segurança deverá ser proporcional ao valor da informação que se 

quer proteger, ou seja, o custo da implantação da segurança tem que ser inversa-

mente proporcional ao valor da informação. A Segurança da Informação está asso-

ciada ao aprisionamento de conhecimento, seja ele um conjunto de documentos ou 

conteúdos, a fim de preservar esta importância de forma individual ou para uma or-

ganização. Algumas condições são fundamentais para Segurança da Informação, 

dando condições de evidenciar autenticidade, disponibilidade, integridade e do ponto 

de vista da segurança, principalmente confidencialidade da informação. Assim, a 

segurança da Informação não se limita ao ambiente de sistemas computacionais ou 

informações eletrônicas, nem ao armazenamento propriamente dito, mas a proteção 

de informações contidas nesses documentos.”  

 Existe ainda um conceito um pouco mais direcionado em ambientes onde se 

aplica solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), sendo Seguran-

ça Informática ou Segurança de Computadores, indo além da segurança da informa-

ção, tangenciando também os limites dos sistemas entre si, bem como a interativi-

dade permitida ou restrições de acesso. 

 Diante da necessidade de padronização, a Segurança da Informação hoje é 

regida pela norma ISO/IEC NBR 17799/2007 – 27002, sendo aplicável para aqueles 
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indivíduos ou que desejam criar, implementar e manter um sistema seguro de infor-

mações. 

 O conceito de Segurança da Informação assegura a privacidade de determi-

nadas informações, ou seja, preserva esse valor do conhecimento para uma deter-

minada pessoa ou empresa, sendo para suprir estratégias pessoais ou corporativas. 

Uma vez que este conhecimento esteja privado, pode ser adquirido ou consultado 

mediante a liberação de restrição. Com isso, Confidencialidade, Integridade e Dispo-

nibilidade formam uma tríade CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) essencial 

para essas táticas. O Sistema de Segurança de Informação mais adequado ao clien-

te patrocinador, seja pessoal ou corporativo, é aquele que melhor atende aos objeti-

vos estratégicos da proteção do valor deste ativo intelectual. 

 Conforme SÊMOLA (2003, p. 47) ameaças são: “Agentes ou condições que 

causam incidentes que comprometem as informações e seus ativos por meio da ex-

ploração de vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade e, consequentemente, causando impactos aos negócios de uma or-

ganização.”  

 

 Confidencialidade: característica que restringe o acesso da informação exclu-

sivamente para uso legítimo, onde somente o proprietário da informação autoriza o 

uso. 

 Integridade: característica que avaliza a veracidade da informação, mantendo 

propriedades originais durante o ciclo de vida da informação (nascimento, manuten-

ção e destruição). 

 Disponibilidade: característica que garante que a informação estará sempre à 

disposição, respeitando as restrições da Confidencialidade e da Integridade. 
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Segundo TITTEL (2003) “...a maioria dos peritos em segurança concorda que uma 

maneira de proteger um firewall é usar sistemas dedicados a eles.” 

Existem diversas formas ou mecanismos de segurança, que dão suporte às reco-

mendações de segurança, como: 

• Controles físicos: infraestrutura física de bloqueio direto, impedindo o acesso a 

pessoas não autorizadas, por exemplo, portas, blindagem, CFTV, etc.; 

• Controles lógicos: obstáculos que limitam o acesso à informação, por exemplo, 

sensores, câmeras de vídeo, etc.; 

• Mecanismos de criptografia: permitem alteração reversível de forma, sendo somen-

te decifrável pela chave de acesso, portanto indecifrável para o público não autori-

zado; 

• Assinatura digital: composto por um conjunto de elementos cifrados, isto é, cripto-

grafados. 

• Mecanismos de garantia da integridade da informação: utilizando funções de che-

cagem. 

• Mecanismos de controle de acesso: cartões inteligentes (chip), sistemas biométri-

cos, senhas de acesso, firewalls (Sistema de filtros de Rede de Computadores ou 

Segurança de Rede, podendo ser do tipo de Software, Hardware, ou a combinação 

dos dois); 

• Mecanismos de certificação: assegura a legitimidade da informação de um docu-

mento; 

• Integridade: mecanismos que impedem a customização da informação, portanto 

genuíno; 

• Honeypot: estrutura denominada de um Software capaz de enganar os agentes 

externos intrusos ao sistema, seja por ação de um spammer (autores de envios de 

mensagens eletrônicas em massa, mesmo sem a permissão do destinatário), esta 
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ferramenta ou armadilha propositalmente simula falhas de segurança de um sistema 

para coletar informações sobre o invasor; 

• Protocolos seguros: garantem a segurança desde que se utilize de alguns dos me-

canismos citados aqui. 

 
1.2.3.1.  Níveis de Segurança da Informação 

 Para SÊMOLA (2003) “a gestão da segurança da informação pode ser classi-

ficada em três aspectos: tecnológicos, físicos e humanos. As organizações preocu-

pam-se principalmente com os aspectos tecnológicos (redes, computadores, vírus, 

hackers, Internet) e se esquecem dos outros - físicos e humanos - tão importantes e 

relevantes para a segurança do negócio quanto os aspectos tecnológica.” 

 O primeiro passo é identificar o potencial de ataque ou potencial de ameaça, 

então estrategicamente o indivíduo ou a empresa determina o nível de segurança 

necessário, criando um sistema ou um conjunto de recursos físicos e lógicos para 

alcançar este grau de segurança. Esta condição de segurança ou Nível de Seguran-

ça de Informação gera custos proporcionais associados a toda essa infraestrutura, a 

qual construirá dispositivos necessários para realizar proteção, minimizando a pro-

babilidade ou o impacto de ocorrência de uma ameaça ou um ataque. 

 Ataque é um evento de segurança qualificado pela ação de um agente inva-

sor, que pretende conseguir determinado tipo de valor em um ativo intelectual. 

Ameaça é um potencial evento de risco negativo, que se ocorrer poderá danificar 

parcialmente ou até mesmo destruir o valor de um ativo intelectual, destruindo a Se-

gurança da Informação. As melhores práticas de Gerenciamento de Projeto reco-

mendam que se tratem através destes processos de riscos: listar os riscos, realizar 

análises de probabilidade e efeito e delinear um plano de ação comum para minimi-

zar estas ocorrências. 
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1.2.3.1.1.  Segurança Física 

 Segurança Física remete a ações palpáveis, isto é, ações reais. Existem as 

mais variadas formas de ameaças físicas, ponderando-se como descargas elétricas, 

relâmpagos, incêndios, alagamentos, desabamentos, acesso indevido de pessoas 

não autorizadas, formas inapropriadas no transporte, choques ou quedas além do 

acondicionamento incorreto, ou também imperícia na condução do veículo, etc.. 

 
1.2.3.1.2.  Segurança Lógica 

 Segurança Lógica destaca as ações não palpáveis ou intangíveis, isto é, a-

ções virtuais. Deste modo sempre alerta contra ameaças provenientes de vírus de 

computador (software malicioso causador de danos nos sistemas de informações 

digitais), ingressos remotos à rede, violação de senhas, backup inoperante (desatua-

lizado ou com ciclos de registros inadequados), etc.. 

 Outro conceito de Segurança Lógica consiste na forma como um Sistema 

Operacional e de Aplicação é protegido. Usualmente avaliado como proteção contra 

ataques, todavia se aplica na proteção de sistemas contra erros não intencionais, 

causados sem dolo, como por exemplo: deleção acidental, transferência acidental de 

local de armazenamento, registro em local impróprio, uso incorreto de nomenclatura, 

remoção contingente de extraordináios arquivos de Sistema ou de Aplicação. 
 

 
1.2.4.  Encerramento do Projeto - Lições Aprendidas 

 “Os projetos, salvo raras exceções, não são encerrados com adequação. O 

que muitas vezes acontece é seu abandono na fase conclusiva.” (MENEZES, 2009). 

 Conforme nos ensina o PMBOK, “ o Grupo de Processos de Encerramento 

consiste nos processos executados para finalizar todas as atividades, de todos os 

grupos de processos de gerenciamento do projeto, visando completar formalmente o 

projeto ou a fase, ou obrigações contratuais. Este grupo de processos, quando con-
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cluído, verifica se os processos definidos estão completos em todos os grupos de 

processos para encerrar o projeto ou uma fase do projeto, da forma apropriada e 

definir formalmente que o projeto ou a fase do projeto estão concluídos. No encer-

ramento do projeto ou da fase, podem ocorrer as seguintes atividades: 

• Obter aceitação do cliente ou patrocinador; 

• Fazer uma revisão pós-projeto ou de final de fase; 

• Registrar os impactos da adequação de qualquer processo; 

• Documentar as lições aprendidas; 

• Aplicar as atualizações apropriadas aos ativos de processos organizacio-

nais; 

• Arquivar todos os documentos relevantes no sistema de informações do ge-

renciamento de projetos (SIGP), para serem usadas como dados históricos; 

• Encerrar as aquisições.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Encerramento se dá quando todos os produtos são finalizados e há a avali-

ação de todos os trabalhos realizados. Possíveis falhas e erros são analisados e 

discutidos para que não ocorram em futuros projetos similares. O encerramento des-
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sa fase se faz com o aprendizado adquirido pela empresa para melhoria em sua sis-

temática de realização de projetos (Vargas, 2005). 

 Alguns aspectos devem ser considerados quando uma empresa desejar re-

gistrar e utilizar lições aprendidas em seus projetos: 

     É necessário desenvolver uma metodologia de lições aprendidas de acordo 

com o porte, cultura e recursos disponíveis da organização detentora do projeto. 

Uma solução de lições aprendidas aplicada em uma organização de grande porte 

pode não trazer o mesmo retorno em outra organização de mesmo porte, mas de 

cultura diferente. 

     Uma lição aprendida que tenha sido observada durante o planejamento de 

riscos de um projeto pode não ser necessariamente bem sucedida em outro projeto. 

É importante analisar o contexto onde o projeto se encontrava quando foi aprendida 

a lição. Por exemplo, uma técnica que tenha funcionado em um projeto de grande 

porte pode não ser aplicável a um projeto de pequeno porte ou vice-versa; 

     A organização deve prover meios para aprender com o que foi aprendido pe-

las equipes de projetos, como vemos em Lições Aprendidas e o processo de Apren-

dizagem Organizacional. 

 E finalmente, mas não menos importante, não se pode esquecer de que Li-

ções Aprendidas só serão bem escritas, registradas e utilizadas se as equipes de 

projetos estiverem motivadas e envolvidas nesta atividade. 

 Lições aprendidas correspondem à aprendizagem obtida no processo de en-

cerramento do projeto. Elas podem ser identificadas a qualquer momento. Além dis-

so, são consideradas um registro do projeto, que será incluso na base de conheci-

mento de lições aprendidas (XAVIER, 2011). 
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 Conforme o estudo de GAO (United States General Account Office) em 2002 

mostrou que a utilização de lições aprendidas é um importante componente de uma 

cultura organizacional madura e comprometida com a melhoria contínua. 

 
1.2.5.  SWOT 

 A sigla SWOT é originada dos termos em inglês Strengths, Weaknesses, Op-

portunities, Threats, que podem ser traduzidos como Forças, Fraquezas, Oportuni-

dades e Ameaças, respectivamente. Desta forma, há autores que traduzem o termo 

e usam a terminologia PFOA - Potencialidades e Fragilidades e Oportunidades e 

Ameaças. As forças e fraquezas referem-se o ambiente interno, ao passo que as 

oportunidades e ameaças estão nitidamente relacionadas ao ambiente externo. 

 Como as oportunidades e ameaças são originadas de fatores externos, a 

companhia não exerce controle direto sobre eles, porém busca constantemente mo-

nitorá-los, buscando antever o seu acontecimento. . Para Kotler (2009), é fundamen-

tal para as empresas acompanhar as importantes forças macroambientais (econômi-

cas, demográficas, tecnológicas, político-legais e socioculturais), e as forças micro-

ambientais (clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores), pois elas afetam a 

capacidade de uma unidade de negócio obter lucros. 

 Para Westwood (1997), uma oportunidade é algo que pode ser explorado em 

favor da organização. Ela pode ser uma potencialidade da empresa, uma fragilidade 

do concorrente, um mercado em expansão ou um novo mercado.  

Já uma ameaça ambiental é um desafio imposto por uma tendência ou um evento 

desfavorável, que na ausência de uma ação de marketing defensiva, causaria uma 

deterioração nas vendas ou nos lucros (KOTLER, 2009). Segundo Westwood 

(1997), baixos preços da concorrência, uma nova legislação governamental, ou uma 

queda da taxa de câmbio podem representar uma ameaça. 
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 A análise do ambiente interno avalia as forças e fraquezas da organização. É 

necessário que as empresas avaliem periodicamente seu ambiente interno a fim de 

perceber boas oportunidades no ambiente externo e desenvolver ações para acabar 

ou minimizar fraquezas no ambiente interno. 

 “Um objetivo importante da avaliação ambiental é o reconhecimento de novas 

oportunidades.” Um bom marketing é a arte de encontrar, desenvolver e lucrar a par-

tir de oportunidades. (KOTLER, 2009). 

 A análise SWOT envolve entender e analisar as oportunidades e ameaças ao 

seu negócio, bem como as oportunidades no mercado. “Então, você pode tentar ex-

plorar suas potencialidades, superar suas fragilidades, agarrar as oportunidades e 

defender-se das ameaças. Essa é uma das partes mais importantes de todo o pro-

cesso de planejamento”. (WESTWOOD, 1997) 

 Esta análise pode contribuir na construção e análise das lições aprendidas em 

um projeto, pois é analisando situações não previstas, sejam elas positivas ou nega-

tivas, que ocorreram durante o ciclo de vida do projeto e que tiveram uma ação para 

aproveitar a oportunidade apresentada ou corrigir uma ameaça no percurso. Pode-

se utilizar tal ferramenta para qualquer iniciativa.  

 O registro de análise SWOT deve ser gerenciado e monitorado, documentan-

do e disseminando para toda a organização, principalmente aos stakeholders.  

A forma de armazenamento dependerá de cada organização; o importante é que 

reflita a realidade do projeto, possua informações reais e relevantes, principalmente 

dos fatores que impactaram de maneira negativa para empresa.  

 
1.2.6.  PMO 

 Um PMO (project management office ou EGP – Escritório de Gerência de pro-

jetos) é “uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de 

projetos sob seu domínio” (PMI, 2008).  
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 Segundo Pinto (2006), um PMO desempenha as funções: 

• Atuar como um centro de suporte a projetos; 

• Ser responsável pela padronização da metodologia de projetos;  

• “Coaching” de gerentes de projetos;  

• Treinamento dos gerentes de projetos; 

• Administração das ferramentas de gerência de projetos;  

• Contratação e desenvolvimento das carreiras dos gerentes de projetos; 

 • Garantia de qualidade dos projetos;  

• Análise de riscos dos projetos;  

• Alinhamento estratégico dos projetos com os objetivos da organização. 

 O PMO tem como responsabilidade a garantia da qualidade dos projetos, a-

lém da padronização da metodologia. Essas funções estão diretamente alinhadas ao 

gerenciamento da base de conhecimento como também dos registros de lições a-

prendidas para melhoria contínua dos projetos. 

 

1.2.7.  Pesquisa de Campo 

 Segundo GIL (1987), pesquisa é “um procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.” Esta 

ferramenta pode ser utilizada quando não se dispõe de dados suficientes para que o 

problema seja sanado, levando ao entendimento do assunto de forma mais abran-

gente. Por vezes, a pesquisa pode ser realizada com o objetivo de organizar infor-

mações sobre o tema, quando já existe um histórico, porém está desalinhado e pre-

cisa de estruturação lógica.  

 Para que uma pesquisa possa ser feita, ainda segundo GIL (1987), “é neces-

sário conhecer as qualidades intelectuais e sociais do pesquisador, dentre elas:  

• Conhecimento do assunto a ser pesquisado; 
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• Curiosidade; 

• Criatividade; 

• Integridade intelectual; 

• Atitude autocorretiva; 

• Sensibilidade social; 

• Imaginação disciplinada; 

• Perseverança e paciência; 

• Confiança na experiência.” 

 Visando o sucesso do processo da investigação explicativa, exige-se que as 

atividades desenvolvidas durante o processo sigam um planejamento, ou seja, um 

estudo inicial deve ser realizado para que se alinhe ao objetivo da pesquisa, pontu-

ando os fatores chave para que o objetivo final seja atingido.  

 Os elementos necessários dentro do processo de pesquisa são genéricos e 

sua formação será determinada pela problemática a ser pesquisada, por seu perfil, 

pelos pesquisadores e pelo objetivo final do processo como um todo. Usualmente, 

existem alguns padrões utilizados para a construção de um processo de pesquisa, 

quando dados acerca do assunto serão coletados. GIL (1987) configura como fato-

res chave a manutenção de alguns pontos:  

• Formulação do Problema; 

• Construção de hipóteses; 

• Identificação do tipo de pesquisa; 

• Operacionalização das variáveis; 

• Seleção de amostra; 

• Elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia para a coleta 

de dados; 

• Montagem dos resultados; 
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• Cronograma de execução da pesquisa; 

• Definição dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários. 

 Com isso, define-se como pesquisa de campo a observação e o estudo de 

casos e fenômenos de forma legítima, como acontecem na realidade, a busca e co-

leta de informações e dados, a análise e interpretação dos conteúdos obtidos, que 

estarão embasados por uma fundamentação teórica consistente, com o objetivo de 

compreender e explicar o problema pesquisado.  

 De acordo com MARCONI e LAKATOS (1996) “pesquisa de campo é uma 

fase que é realizada após os estudos bibliográficos, para que o pesquisador tenha 

um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os ob-

jetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados e a meto-

dologia aplicada.” 

 As pesquisas de campo, de acordo com MARCONI & LAKATOS (1996) po-

dem ser dos seguintes tipos:  

 Quantitativas–Descritivas: investigação empírica, com o objetivo de conferir 

hipóteses, delineamento de um problema, análise de um fato, avaliação de progra-

ma e isolamento de variáveis principais. Esse tipo de pesquisa usa técnicas de cole-

ta de dados, que podem ser: entrevistas, questionários, formulários, etc.  

 Exploratórias: tem o objetivo de aprofundar o conhecimento do pesquisador 

sobre o assunto estudado. Pode ser usada, para facilitar a elaboração de um questi-

onário ou para servir de base a uma futura pesquisa, ajudando a formular hipóteses, 

ou na formulação mais precisa dos problemas de pesquisa (MATTAR, 1996). Tam-

bém visa clarificar conceitos, ajudar no delineamento do projeto final da pesquisa e 

estudar pesquisas semelhantes, verificando os seus métodos e resultados. Como 

método de coleta de dados, utiliza questionários, entrevistas, observação participan-

te, etc.  
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 Experimentais: visa testar uma hipótese tipo causa-efeito. Ele utiliza projetos 

experimentais que incluem os seguintes fatores: grupo de controle, seleção da a-

mostra probabilística e manipulação de variáveis independentes com o objetivo de 

controlar ao máximo os fatores pertinentes (MARCONI & LAKATOS, 1996). No estu-

do de campo, tem como objetivo, a compreensão de aspectos da sociedade.   

 
1.2.7.1.  Pesquisa Quantitativa 

 O método selecionado para pesquisa de campo foi o quantitativo, pois é pro-

babilístico e “é o melhor meio possível de controlar o delineamento da pesquisa para 

garantir uma boa interpretação dos resultados”, segundo Roesch (1999). 

 Segundo Patton (citado por ALENCAR & GOMES, 1998), a vantagem da a-

bordagem quantitativa é que ela permite, por meio de um conjunto limitado de ques-

tões, as reações de um grupo relativamente grande de pessoas, facilitando a compa-

ração e o tratamento estatístico dos dados. 
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2.  A RELAÇÃO DA GESTÃO DA BASE DE CONHECIMENTO NA TRÍADE DE 

PROJETOS 

 

De acordo com o embasamento teórico deste trabalho, será iniciada a relação 

da base de conhecimento com a tríade de projetos. Essas informações estão em 

uma ordem sequencial para facilitar o entendimento do objetivo do trabalho, descre-

vendo informações interligadas e fundamentais no gerenciamento de projetos. Abai-

xo, é apresentada a sequência para prover, ao leitor, uma ampla visualização do 

trabalho: 

1. Fatores críticos de sucesso. 

2. Necessidade das empresas. 

3. Necessidades e benefícios para a equipe de projetos. 

4. Perfil do profissional que utiliza a base de conhecimento. 

5. Análise das informações históricas. 

6. Nova visão da informação para a tomada de decisão. 

7. Relação da base de conhecimento com a tríade de projetos. 

            A seguir, o detalhamento de cada uma dos itens acima. 

 

2.1.  FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 É muito importante elencar os principais itens que determinarão o sucesso na 

utilização da base de conhecimento na tríade de projetos. Abaixo são apresentados 

itens importantes: 

1. É fundamental obter um acordo com a alta administração referente à utili-

zação e manutenção da base de conhecimento no gerenciamento dos pro-

jetos. 
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2. A empresa deve estar disposta a modernizar-se para garantir o crescimen-

to e a competitividade, através do controle e manutenção da base de co-

nhecimento na tríade na gestão de projetos. 

3. É essencial o apoio e o empenho dos profissionais envolvidos e suas res-

pectivas gerências através de atitudes participativas e cooperativas. 

4. É importante ser flexível o suficiente para adaptar-se às necessidades do 

negócio. 

5. Estabelecer responsabilidades na geração, controle e manutenção do co-

nhecimento.  

6. O compartilhamento das informações entre os usuários e os gestores de 

projetos é determinante para evitar retrabalho e duplicidade de dados. 

7. Não administre somente detalhes no gerenciamento do conhecimento. 

Muito detalhes podem prejudicar a visão do todo. 

8. É fundamental planejar o projeto utilizando as informações da base de co-

nhecimento. 

  

2.2.  NECESSIDADES DAS EMPRESAS 

 O verdadeiro impulso para a utilização da base de conhecimento na tríade de 

projetos é percebido quando os profissionais entendem que as informações disponí-

veis poderiam ser utilizadas para a obtenção de vantagem competitiva. Esta infor-

mação apoiou a habilidade da corporação em atrair e manter mercado, reduzir des-

pesas e aumentar as vendas. Estes atributos elevaram a base de conhecimento pa-

ra a vanguarda no gerenciamento de projetos, tornando-o promissor tanto para o 

profissional de projeto quanto para o profissional  da área de negócios. 

 Estamos vivendo a era da informação. A complexidade absoluta da empresa 

globalizada moderna gera grandes desafios para a integração dos processos opera-
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cionais com o gerenciamento dos projetos, pois quanto mais camadas das quais as 

informações devem passar, mais maneiras destas informações serem distorcidas ou 

bloqueadas. 

 Uma grande necessidade da empresa é tirar proveito da vantagem competiti-

va despercebida e gerar análise dos fatos para a identificação de oportunidades. O 

uso da base de conhecimento na tríade de projetos altera a percepção dos profis-

sionais em gestão de projetos e promove resultados muito mais eficazes no que se 

refere a desempenho, pois se entende que quanto mais uma empresa confia na to-

mada de decisão motivada por informações, maior sua produtividade e lucratividade. 

 

2.3.  NECESSIDADES E BENEFÍCIOS PARA A EQUIPE DE PROJETOS 

 Relacionado a conhecimento, a necessidade principal da equipe de projeto é 

a transformação dos dados em informações. Embora o seu uso ainda seja incipiente, 

este estudo identificou que realmente a base de conhecimento produz um alto retor-

no sobre o investimento em projetos. Foi identificado que a grande vantagem da 

empresa realizar a gestão de uma base de conhecimento é permitir a tomada de 

decisões baseadas em fatos, na verdade, focando os esforços para disponibilizar à 

equipe de projetos o grande volume de dados que estão espalhados por toda a em-

presa e fora dela. 

 Quando a equipe de projetos perde um de seus integrantes, ocorre uma sé-

rie de impactos: é perdido o conhecimento para execução das tarefas, a rede de re-

lacionamentos deste integrante é quebrada e ainda as pessoas com quem ele con-

tribuía para concluir o trabalho dentro do prazo serão afetadas. 

 Os gerentes de projeto encontram dificuldades para reconhecer o conheci-

mento tácito, vindo da experiência da equipe, assim como para registrar e dar manu-

tenção nesta experiência correndo o risco de não aprenderem com os próprios erros. 
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 O principal resultado de uma gestão de conhecimento em projetos é, indis-

cutivelmente, a facilidade de os gerentes poderem tomar decisões rápidas, basea-

dos em informações mais consistentes, principalmente com registros de lições a-

prendidas. E a equipe se beneficia com a redução do tempo para busca de informa-

ções, eliminação de tarefas operacionais como pesquisa e identificação dos dados 

necessários ao projeto, melhor confiabilidade das informações devido à implantação 

de um elo integrador da base de conhecimento na tríade de projetos. 

 A equipe de projetos necessita de um sistema que forneça informações para 

que as decisões sejam tomadas de acordo com a análise destes dados. Um exem-

plo de decisão estratégica é: obter resultados positivos através do gerenciamento da 

tripla restrição pela base de conhecimento como suporte na difícil tarefa de manter o 

projeto dentro do prazo, com orçamento bem distribuído e com bom nível de aceita-

ção pelo cliente.  

 Tendo definidas e assimiladas quais são as necessidades da equipe, é im-

portante entender a mudança de enfoque em um projeto no que se refere à tomada 

de decisões, tornando a integração da gestão de conhecimento com a tríade de pro-

jetos um diferencial para a empresa. 

  

2.4.  PERFIL DO PROFISSIONAL QUE UTILIZA A BASE DE CONHECIMENTO 

 Os profissionais que utilizam a base de conhecimento são o ponto crítico 

que garantem a qualidade das informações. Neste item faz-se a sugestão da organi-

zação dos profissionais que vão garantir o controle e a manutenção da gestão do 

conhecimento.  

 Estes profissionais podem ser divididos em duas categorias: Suporte ao Co-

nhecimento e Tipos de Usuário. 

 Suporte ao Conhecimento: 
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 Cada item da tríade de projetos deve ter um Patrocinador que será o primei-

ro beneficiário da funcionalidade destas informações. Ele será importante para a 

formação da base de conhecimento, definindo o escopo e requisitos, analisando as 

necessidades de informação da organização para a tomada de decisão.  

Existe também outro importante papel que é o Especialista do Assunto, que 

facilita a comunicação entre a equipe do projeto, gerando as informações para defi-

nir o escopo do conhecimento na tríade de projetos, atuando como suporte a outros 

profissionais de sua equipe.  

Sugere-se que cada projeto tenha um membro de sua equipe como Especia-

lista do Assunto. Este profissional fará parte da equipe gerenciada pelo Patrocina-

dor, que poderá responder ao PMO ou ser um integrante do PMO. 

Tipos de Usuário: 

Foram denominados os profissionais que utilizam a base de conhecimento 

como usuários. Estes foram categorizados como: estratégico, administrativo e técni-

co que estão associados ao nível de acesso. 

Os usuários estratégicos possuem acesso à informações relevantes para o 

projeto por possibilitar visão estratégica na sua condução, foco no cliente com rela-

ção às suas necessidades, visão sistêmica e valor econômico agregado. 

Os usuários administrativos possuem acesso à informações relevantes para o 

projeto com relação à obtenção de certos resultados em liderança, formação de e-

quipes, proatividade da equipe, negociação e gestão dos conflitos. 

Os usuários técnicos possuem acesso à informações aplicadas ao conheci-

mento técnico operacional ao projeto como dicas para o levantamento de requisitos 

na formação do escopo, aplicação de determinados custos, cronogramas ou relató-

rios de qualidade. 
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Pode parecer desnecessário identificar os perfis dos profissionais no gerenci-

amento do conhecimento associado à gestão da tríade de projetos. Entretanto, é 

necessário não perder a visão da importância em conduzir a evolução da gestão do 

conhecimento através das necessidades do projeto. Quando a base de conhecimen-

to for alimentada, deve-se atentar para as necessidades dos usuários que a utiliza-

rão, e não apenas em inserir informações em si, resultando em um ambiente que 

atinge as necessidades do projeto para a análise e suporte à decisão. 

De patrocinador do projeto para um executivo que precisa monitorar a quali-

dade na entrega dos projetos; do gerente de projetos para o assistente que precisa 

obter informações ocasionais sobre a tríade de projetos, usuários têm perfis distintos 

e importantes a executar na evolução do projeto de forma que podem continuar a 

satisfazer suas exigências de informações sobre os projetos. Usuários também têm 

uma responsabilidade significativa como colaboradores para assegurar que a base 

de conhecimento poderá agregar valor ao projeto. 

 

2.5.  ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS 

 Como toda base de conhecimento depende dos dados disponíveis na empre-

sa, o primeiro passo para sua construção é o mapeamento dessas informações, sua 

limpeza e sincronização. Para isso, é extremamente necessário conciliar em um úni-

co ambiente a administração de todas as informações que são fonte de alimentação. 

 O grande fator de sucesso das informações históricas para compor a base de 

conhecimento na tríade de projetos está na transformação, extração, preparação e 

limpeza dos dados. Definir criteriosamente as necessidades, forma, fontes e as 

regras de mecanismos de transformação de como, por exemplo, a empresa 

aprendeu a gerenciar a tríade de projetos: escopo, tempo, custo e automaticamente 
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a qualidade na entrega. Incluindo informações das práticas da empresa, relatórios 

que são comumente gerados, ações e procedimentos no gerenciamento do projeto. 

 Entende-se, também, que os conhecimentos a serem registrados devem 

tomar como base a experiência da empresa em gerenciar situações onde foi 

necessária a definição de estratégias de recuperação de projetos. É importante 

mapear os fatos que geraram os problemas nestes projetos para aprender com os 

erros e determinar as causas para evitar incorrer nos mesmos erros. 

 Abaixo é feita sugestão de características que podem orientar o registro de 

infomações na base de conhecimento: 

 Redução do escopo: quais projetos puderam ser entregues sem o escopo 

total e mantendo o orçamento e prazo previsto. Quais foram as características deste 

projeto e quais foram as premissas para este caminho seguido pelo gerente de 

projetos.  

 Manter o escopo do projeto: quais projetos não tiveram seu escopo reduzido, 

foram entregues no prazo mas tiveram seus custos elevados. Quais projetos 

mantiveram o escopo original dentro do orçamento mas com aumento nos prazos de 

entrega. Que características estes projetos possuíam e que norteou a decisão do 

gerente de projetos por esta forma de condução na entrega do projeto. 

 Escopo completamente redefinido: quais projetos precisaram ter o escopo 

totalmente ou parcialmente definidos. Quais foram os motivos que levaram o gerente 

de projetos a esta decisão e como foi executada esta estratégia. 

 Manter estas informações registradas pode ser base para futuros projetos, 

pois é importante conhecer o "dna" da empresa no sentido de como pensam seus 

líderes para o gerenciamento da tríade de projetos, como procedem a mudança em 

qualquer um dos seus elementos e de que forma fazem a administração no conflito 

gerado nos demais itens da pirâmide. 
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2.6.  NOVA VISÃO DA INFORMAÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÕES 

É importante entender como os gerentes de projeto avaliam as informações 

para adoção e manutenção de estratégias (planejamento do projeto) para tomada de 

decisões no gerenciamento da tríade de projetos. 

Durante a execução de um projeto podem ocorrer variações nos cenários que 

serviram de alicerce para seu planejamento e estratégia. Um exemplo está na difi-

culdade para a distribuição correta do orçamento. O gerente de projetos deverá as-

sumir uma postura austera para contrabalancear e mensurar os impactos que pos-

sam interferir nos resultados do projeto e, neste sentido, realizar um efetivo controle 

nos custos envolvidos. Em contrapartida, em determinadas situações, para garantir 

este controle pode gerar impactos no escopo, prazo e qualidade do projeto. Esta 

situação é percebida em todos os itens da tríade de projetos quando mudanças são 

necessárias.  

Nenhuma empresa se mantém ou progride quando seus projetos estão com 

objetivos não atingidos, orçamentos estourados, baixa qualidade e prazos não cum-

pridos. Portanto, a sugestão é a integração da base de conhecimento com a da tría-

de de projetos de forma equilibrada para permitir ao gerente informações para tomar 

decisões no gerenciamento do escopo, custo, tempo e qualidade. Com a utilização 

da base de conhecimento a equipe poderá também ser direcionada para a execução 

operacional conforme as definições estratégicas do gerente na sua visão de gestor. 

Desta forma aproxima-se mais a visão operacional à visão da gestão do projeto. 

Como vimos, a estratégia representada no plano de projetos, depois de defi-

nida, deve ser sempre atualizada devido ao ambiente que a cerca ser naturalmente 

mutável. Quando uma estratégia é definida e não se tem um mecanismo para atuali-

zá-la há uma grande probabilidade de se ter um plano de projeto incoerente e sem 
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condições de utilização para tomada de decisões dentro da realidade no desenvol-

vimento dos projetos. 

Para tanto, foi identificado que o gerente poderá estar embasado em um pro-

cesso de gestão do conhecimento para equacionar de forma eficaz as complexas 

relações entre escopo, tempo, custo e qualidade no projeto. Em um mundo com os 

mais variados tipos de atores, variados tipos de negócios e mercados o projeto deve 

estar alinhado ao ambiente que é cercado para permitir a agilidade em sua estraté-

gia. A sintonia na estratégia do projeto refletida no escopo, tempo, custo e qualidade 

pode ter o gerenciamento do conhecimento como seu aliado, principalmente na to-

mada de decisões. 

Enfim, o gerenciamento da tríade de projetos segmentado no gerenciamento 

do conhecimento poderá dar suporte ao gerente na tomada de decisão, pois reflete 

o que ocorrerá conforme foi definido no plano de projeto, sendo um instrumento de 

fácil entendimento por conter informações exatas da situação, permitindo detectar 

variações no cenário ou que possam ocorrer no futuro, direcionando o projeto no 

caminho traçado para a entrega final. 

 

2.7.  RELAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO NA TRÍADE DE PROJETOS  

 O gerenciamento de projetos está cada vez mais maduro e possui metodo-

logias diversas e várias melhores práticas. Para completar, os gerentes necessitam 

de maneiras que facilitem sua gestão no ponto de vista do "como" fazer. A gestão do 

conhecimento aliado ao gerenciamento de projetos pode proporcionar esta visão 

direcionando às suas necessidades e da organização. 

 No gerenciamento do conhecimento são sugeridos os seguintes pontos: 

• Definir quais informações são mais críticas para o negócio e que preci-

sam de decisões sobre ele. 
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• Assimilar o conhecimento e definição da área de atuação (negócio) dos 

clientes.  

• Definir grupo gestor da informação que irá realizar o controle e manuten-

ção da informação. O grupo gestor pode ser considerado como profissio-

nais que dominam a área de negócios e que tomam decisões. Uma op-

ção para a realização deste controle e manutenção é o PMO. 

• Caracterizar situações adversas: o conhecimento de situações adversas 

deve ser representado para que o gerente de projetos possa tomar deci-

sões. 

• Soluções: apresentação de soluções para todas as situações mapeadas. 

 Com base nestes itens o gerenciamento de conhecimento poderá ser dire-

cionado para dar o suporte necessário na gestão da tríade de projetos. Esta base de 

conhecimento poderá ser utilizada em todas as fases do ciclo de vida de um projeto, 

principalmente no planejamento, execução, monitoramento e controle. O encerra-

mento é o momento ideal para dar a manutenção necessária nesta base de conhe-

cimento com as lições aprendidas.  

 Mais especificamente, após a definição do plano de projeto, onde se define o 

planejamento de acordo com a estratégia alinhada à necessidade da empresa e/ou 

cliente, o gerenciamento da base de conhecimento pode colaborar para diminuir as 

dificuldades na execução efetiva do escopo, custo, tempo e qualidade conforme seu 

plano: 

 Controle do Projeto: realizar os registros de forma padronizada, pois é co-

mum os gerentes de projetos elaborarem seu controle pessoal, dificultando a transi-

ção do projeto para outro gerente. Desta forma, a gestão dos dados estarão organi-

zados facilitando a análise e tomada de decisão.  
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 Padronização do Mapeamento das Informações: quando o gerente elabora 

um relatório com os resultados atingidos ou status do projeto, a base de conheci-

mento pode auxiliar a definir como pode-se obter esses dados a partir de quais fon-

tes de informação, através da padronização de como são coletadas, informando qual 

a origem dos dados. Esta informação evita muita confusão caso seja preciso fazer 

uma revisão no plano do projeto (quando necessário rever a origem dos dados) evi-

tando a perda de tempo na busca das informações corretas para este relatório. 

 Método / Padrão: registro do melhor padrão e métodos utilizados em outros 

projetos para gestão do escopo e tempo a fim de evitar a tendência de haver uma 

concentração de esforços principalmente na alocação de tarefas e recursos (huma-

nos e materiais) muito focados em atividades que dizem respeito à conclusão do 

projeto final, sem a preocupação com planejamento definido. 

 Conflito de interesses: situações conflitantes ocorrem quando uma equipe de 

venda é diferente da equipe de projeto. Neste cenário temos a equipe de venda bus-

cando propor o menor preço e menor prazo para ter um diferencial competitivo, não 

avaliando os riscos e nem sempre inserindo premissas ou reservas para seu trata-

mento, para não inviabilizar a aprovação do projeto. Desta forma os riscos para ga-

rantir a entrega dentro do custo e prazo determinado não são evidenciados. O ge-

rente pode ter conhecimento do risco identificado, mas nem sempre possui a infor-

mação do custo e do tempo necessários para sua execução. Através da base de 

conhecimento, o detalhamento de cada item de custo e prazo identificados em proje-

tos anteriores podem apresentar os valores associados mais próximos da realidade 

para se tratar ações mais assertivas na execução deste projeto.  

 Com a utilização da base de conhecimento, podemos ter equipes alinhadas 

a partir de um conjunto de técnicas e processos ficando o trabalho de comunicação 

significativamente aperfeiçoado e com maior chance de sucesso. Poderá ser melhor 
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aproveitado se tivermos estas informações acompanhadas de exemplos, dicas para 

melhorar a utilização dos casos particulares e de exceções à regra. 

 O propósito é permitir ao gerente de projetos que a equipe use a informação 

a que tem acesso de forma singular e coerente como um guia e não como regra a 

ser rigidamente seguida para nortear seus trabalhos.  

 
2.7.1.  RELAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO COM ESCOPO 

 A utilização da base de conhecimento é muito importante para o gerencia-

mento do escopo pelo seu poder direcionador, uma vez que ela alimenta um proces-

so de ação e reação dos stakeholders com consequências críticas para o projeto se 

não forem bem definidas. 

 Atualmente as empresas apresentam um crescente índice de rotatividade. De 

acordo com o estudo realizado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Esta-

tística e Estudos Socioeconômicos, na década passada, “a rotatividade apresentou 

elevadas taxas para o mercado de trabalho: 45,1%, em 2001; 43,6%, em 2004; 46,8, 

em 2007; 52,5%, em 2008, e 49,4%, em 2009. Considerando os últimos resultados 

disponíveis da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a taxa de 2010 atingiu 

o patamar de 53,8%.” Porém, quando se trata de projetos, esta rotatividade torna-se 

ainda mais severa, uma vez que os projetos são dinâmicos e nem sempre possuem 

procedimentos e históricos registrados. 

 O alto índice de turnover nas empresas pode ser considerado como uma a-

meaça. A saída de profissionais em projetos é muito traumática para a organização, 

pois este processo significa perda de conhecimento associada à perda de produtivi-

dade, de lucratividade. Conforme Rugenia Pomi (CABRAL, 2011) co-fundadora da 

Gênesis Desenvolvimento e Potencialização Humana e da Sextante Brasil, “... perda 

de saúde organizacional, ... interferindo até na credibilidade junto aos clientes". 



63 

  

 

 

 Ter elevado índice de turnover em uma empresa não é apenas perder pesso-

as, e sim perder conhecimento, capital intelectual, inteligência, entendimento e do-

mínio dos projetos, como também perder as conexões com os clientes, com os ne-

gócios e o mercado. 

 A equipe de projeto possui conhecimento dos processos internos da empresa, 

domina as rotinas de trabalho e conhece os produtos oferecidos e os serviços pres-

tados. Quando, contudo, um dos membros da equipe deixa o projeto, e não há um 

preparo para reter ou transferir todo o conhecimento e experiência ao seu sucessor, 

a empresa perderá o conhecimento detido pelo funcionário ou know-how do projeto, 

como também, possivelmente, capital intelectual e até mesmo as conexões com os 

clientes, com os negócios e com o mercado.  

 Algumas condições de atuação da equipe de projeto intensificam a depen-

dência da empresa com relação ao conhecimento detido pelos integrantes do projeto 

devido à existência de equipes multidisciplinares, ao baixo grau de sistematização 

das atividades, à complexa e vasta rede de relacionamentos criada e ao aprendiza-

do por tentativa e erro (SABBAG, 2007). Por vezes, a própria cultura organizacional 

pode dificultar a consolidação e transmissão de conhecimento. 

 Conforme quarta edição do PMBOK as nove áreas de conhecimento são im-

pactadas, principalmente quando o projeto estiver entre o planejamento e a execu-

ção. Dentre eles destacam-se: produto final ser diferente do desejado, atrasos, des-

gastes no alinhamento e gestão da equipe, ruídos de comunicação, portanto impac-

tando diretamente no resultado do projeto, isto é, no atendimento ao escopo. 

 Ao elaborar a declaração de escopo do projeto, o gerente pode aproveitar 

relatórios de lições aprendidas, bem como conhecimentos documentados em bases 

de conhecimento em projetos anteriores, assim reduzindo riscos e necessidades 

posteriores de alteração de escopo. 
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 No mercado existem ferramentas que proporcionam auxílio à gestão das in-

formações de projetos. A empresa pode escolher a ferramenta mais adequada às 

suas necessidades e ao seu modelo de negócio e, principalmente, desenvolver a 

cultura de utilização destas. Os benefícios para a organização serão: geração de um 

escopo documentado com excelência, maior rastreabilidade e transparência no es-

clarecimento de dúvidas no processo de elaboração de escopo, podendo utilizar as 

lições aprendidas e pontos de melhoria inclusive em outros projetos.  

   
2.7.2.  RELAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO COM TEMPO 

 Com o desenvolvimento da sociedade na era do conhecimento nos depara-

mos com a necessidade de aumento da velocidade nas informações, online, em 

tempo real, o que de fato nos levou a aumentar as possibilidades de fazermos o con-

trole e o armazenamento de acesso a variados nichos de informações. Cada vez 

mais essas ferramentas de controle se tornam importantes pontos na definição da 

produtividade e resultados atingidos. A informação, por si só, torna-se o ativo mais 

importante das empresas na busca por incremento de competitividade em processos 

internos. 

 Diante deste cenário de transformação, entende-se que as formas de controle 

de processos foram se tornando cada vez mais necessárias, quando percebemos 

que uma organização é formada por pessoas e cada uma delas representa uma par-

te dos conhecimentos, matéria prima essencial para a construção do resultado final. 

 A existência ou não da base de conhecimento para o armazenamento desses 

dados demonstra um impacto diretamente associado ao tempo de desenvolvimento 

de um projeto. O número de horas necessário para que se atinja o objetivo proposto 

está diretamente relacionado com o volume e com a organização das informações 

que servirão como base ao desenvolvimento do processo. Quando calcula-se o tem-

po necessário para a execução de um certo projeto, imagina-se que cada uma das 
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fases está relacionada com uma quantia de informações, onde cada uma demanda 

uma certa quantia de tempo para tornar-se palpável. O volume total de informações 

alinhadas no processo determinará o cronograma do projeto. 

 Como vimos o prazo e o tempo são informações importantes a serem explo-

radas na base de conhecimento e está relacionada a preocupação em relação ao 

gerenciamento do tempo do projeto, ou seja, o prazo de uma tarefa depende do 

tempo necessário à sua execução e do calendário que está sendo utilizado. Sugere-

se deixar clara a forma que a equipe deve interpretar a duração, pois pode gerar 

conflito na comunicação. Quando informado a duração como dias, semanas ou me-

ses, sugere-se informar na verdade em horas, pois os softwares de gerenciamento 

convertem estes dados nesta unidade de tempo e dentro de um calendário, pois é 

muito importante definir os feriados que podem empurrar o cronograma mais adian-

te.  

 Entende-se que a gestão da base de conhecimento é um dos fatores influen-

ciadores no cronograma final, visto que ao se armazenar informações de forma or-

ganizada e sintética facilita a utilização desses dados em um dado momento de 

tempo no futuro.    

 
2.7.3.  RELAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO COM CUSTO 

 De acordo com o PMBOK, “O gerenciamento de custos do projeto inclui os 

processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo 

que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado.”  

 Durante o gerenciamento do projeto, cada vertente terá direta relação com o 

custo. A manutenção e o controle das nove áreas do conhecimento é fundamental 

para que o custo final esteja alinhado às expectativas iniciais dos stakeholders.  

 Segundo SCHINDLER e EPPLER, 2003 “as lições aprendidas podem ser de-

finidas como experiências chave que contêm certa relevância de negócios para pro-
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jetos futuros”, e sob o olhar da gestão do conhecimento, as experiências, sem exce-

ção são conhecimento. Cada projeto ao iniciar, prevê certo valor financeiro que po-

derá ser empregado em consonância com o escopo estabelecido. Quando existe um 

banco de dados mantido organizadamente, considerado como ferramenta essencial 

para o bom andamento dos processos, o custo será impactado diretamente. A ne-

cessidade de buscar informações será reduzida e cada custo inerente à falta de da-

dos será evitado.  

 Segundo STEWART 1998, “trabalhadores inteligentes trabalham de forma 

mais inteligentes. As empresas gerenciam o capital intelectual de forma aleatória e o 

principal motivo é a dificuldade de diferenciar o custo de se remunerar os funcioná-

rios do valor de investir neles.” 

 Desta forma, após a definição do gerenciamento de tempo, o gerente de pro-

jetos poderá planejar e controlar os custos do projeto, buscando o equilíbrio entre os 

prazos de despesas e receitas utilizando a base de conhecimento para registrar in-

formações sobre a execução, controle e manutenção dos custos no projeto: 

 Orçamento: ter na base de conhecimento o método e a maneira como é feito 

o controle dos valores mês a mês que servirá de base para a aprovação das despe-

sas por parte do patrocinador. O objetivo é ter detalhes da composição do valor final 

do projeto, como deve ser o plano de receitas e despesas e como o gerente poderá 

acompanhar como as variações estão se comportando a partir do que foi planejado.  

 Dia a dia: dar a manutenção na base de conhecimento e fornecer suporte de 

como as movimentações financeiras dos projetos (receitas e despesas) podem cola-

borar para o controle do gerente.  

 Custo Estimado: a base de conhecimento poderá orientar o gerente de pro-

jetos a definir como estimar o valor do projeto conforme a evolução de suas ocorrên-

cias financeiras. Poderá também, através de experiência dos projetos anteriores, 
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apresentar conhecimentos de como agir no caso de divergência nos valores plane-

jados x realizados.  

 
2.7.4.  RELAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO COM QUALIDADE 

 Entender se os gerentes de projetos realizam registros dos documentos em 

todo o ciclo do projeto e principalmente como o fazem, é um desafio para as empre-

sas atualmente. Manter um padrão onde as informações devem ser usadas de forma 

clara e prática, sem subjetividade, faz com que muitas vezes esse processo se torne 

burocrático. 

 As empresas possuem até alguns sistemas e/ou padrões de registros de 

projetos, porém ainda não reconhecem a importância de registrar as lições aprendi-

das.  

 O sistema para registrar as informações dos projetos é uma ferramenta es-

sencial para a melhoria contínua e para o desenvolvimento do negócio da empresa. 

Todos os projetos deveriam conter em suas lições aprendidas uma análise SWOT, 

onde estão informadas as potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças 

do projeto.  

 A gestão e o registro do conhecimento são meios para retenção de experi-

ências em projetos, o que permite à empresa analisar seus diversos projetos de ma-

neira sistemática e gerar documentos suficientes para tornar o seu mecanismo de 

resolução de problemas mais eficiente.  

 Registros são realizados, ferramentas são adquiridas, porém se não houver 

gestão e utilização de forma adequada, todos esses custos não garantirão a eficiên-

cia da base de conhecimento, impactando diretamente nos resultados dos projetos. 

 A atuação da área de Qualidade juntamente com o PMO e o gerente de pro-

jeto nas empresas ainda não está madura. Porém, para os registros dos documen-

tos, as normas da ISO 9000 possuem práticas, padrões, processos, contextos de 
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registros que podem ser adaptados para projetos, como também os conceitos de 

melhoria contínua.  

 Reconhecer que todos os documentos realizados em todas as etapas do 

projeto são muito mais do que mera formalidade, mas são na verdade, essenciais 

para a maturidade do gerenciamento, trata-se de uma tarefa complexa e difícil para 

os gestores.  

 Desta forma, o gerente de projetos poderá buscar o equilíbrio entre a tríade 

do projeto utilizando a base de conhecimento para registrar informações sobre a e-

xecução, controle e manutenção da qualidade no projeto: 

 Planejamento da qualidade: registrar na base de conhecimento como a em-

presa identifica e formaliza os padrões de qualidade como métricas, normas, metas 

e limites para satisfação do cliente. 

 Garantia da qualidade: quais informações podem dar suporte ao gerente de 

projetos para garantir que seja executado em conformidade com os requisitos defini-

dos nos processos da empresa para diminuir o desperdício e atividades que não a-

gregam valor. 

 Controle da qualidade: através da experiência ou de técnicas definidas pela 

empresa como o gerente de projetos pode seguir as metas para garantir os resulta-

dos e como deve tratar as não conformidades encontradas na execução dos seus 

projetos. 

 

2.8.  CENÁRIOS (NECESSIDADES DO NEGÓCIO) 

 Nos cenários que serão apresentados a seguir, todos fictícios, serão de-

monstrada  a relação da base de conhecimento com a tríade de projetos.  

 Cenário 1: Uma companhia dispensou um grande número de especialistas 

em mecânica, gerando uma redução nos custos de remuneração de forma imediata, 
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porém, logo após, o impacto no tempo de entrega e no custo do projeto foi catastró-

fico. Pois, os funcionários que ficaram tiveram muitas dificuldades em encontrar as 

informações técnicas, diagnosticar os problemas, propor as soluções e principalmen-

te saber a quem eles tinham que recorrer durante as crises do projeto, pela falta de 

uma base de conhecimento. 

 A crise instaurada no projeto de mecânica não foi somente pela falta de in-

formação registrada, foi também pela falta do conhecimento da rede de relaciona-

mentos do trabalho a ser realizado. A quebra da rede de relacionamento retardou a 

comunicação dos que ficaram com outros subgrupos da rede que contribuíam para o 

projeto. O projeto foi entregue com prazo e custo maior do que planejado, impactan-

do na experiência do cliente final.  

 A gestão da base de conhecimento implicaria neste cenário em uma consulta 

rápida do gerente no escopo do projeto, onde constataria as informações do spon-

sor, do cliente e dos demais stakeholders, com todos os dados de contato, auxilian-

do assim na localização dos envolvidos do projeto e sucessivamente na rede de re-

lacionamento e seus subgrupos.  

 A definição de requisitos que consta no escopo também auxiliaria os prede-

cessores no conhecimento técnico do projeto.  

 Outro registro na base de conhecimento que reduziria o impacto em tempo no 

projeto seria a análise do caminho crítico, caso evidenciasse que os recursos aloca-

dos com conhecimento de mecânica impactariam no prazo do projeto. Uma vez con-

sultado, poderia alocar outros recursos para minimizar o impacto do caminho crítico. 

 

 Cenário 2: Uma empresa de telecomunicações, decidiu realizar a substituição 

de um sistema de controle de dados e registros da operação. Na fase de homologa-

ção do projeto ocorreu a demissão do gerente do projeto.  
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 Este gerente havia deixado todos os registros do projeto nas ferramentas e-

xistentes da empresa, que permitiram que os predecessores pudessem consultar.  

Para o gerente demitido, o conhecimento registrado por ele era suficiente, devido a 

experiência de anos de trabalho, porém ele não deixou registrado seu conhecimento 

sobre o processo e o produto, como também os seus próprios erros. 

 Todas as informações registradas eram muito subjetivas e sem o conheci-

mento tácito da vivência do projeto. Um exemplo do que não foi registrado foram os 

motivos das diversas alterações realizadas no escopo.    

 Para o novo gerente de projeto as informações agregaram muito pouco para 

tomada de decisão e próximos passos.  

 Uma gestão de base de conhecimento neste cenário agregaria ao projeto na 

visão de que o capital intelectual do gerente do projeto deixaria de ser apenas um 

registro e sim uma identificação das informações, uma criação e aplicação do co-

nhecimento no projeto.  

 A aplicação registrada teria que constar as evidências na prática, os exem-

plos, os acertos e erros. Neste caso, o escopo sofreu muitas alterações e estas de-

veriam  constar com o motivos reais, com considerações do gerente do projeto, auxi-

liando desta forma, o novo gerente entender os fatores de alterações e tomar deci-

sões com relação aos stakeholders. 

 O registro das experiências anteriores adquiridas nos projetos, “Lições Apren-

didas”, também direcionaria o novo gerente de projeto a não realizar os mesmos er-

ros.  

 

 Cenário 3: Em uma instituição bancária, foi decidido investir em um avanço 

tecnológico, com a implementação de uma ferramenta de gestão dos indicadores de 

negócios da empresa, permitindo que todas as demandas de projetos sejam anali-
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sadas de forma individual e também de acordo com sua prioridade. Todas as infor-

mações são embasadas nos indicadores estratégicos de negócios.  

 Além da ferramenta, também foi implementada uma área de PMO, com obje-

tivo de realizar a gestão do portfólio dos projetos.  

 Os registros na ferramenta dos indicadores, do portfólio dos projetos, dos re-

cursos, proporcionaram a empresa encontrar qual projeto teve maior retorno finan-

ceiro alinhado à estratégia da empresa, garantiram a sinergia dos trabalhos e otimi-

zação das demandas.  

 A gestão de todas as informações realizadas por uma área centralizada e 

com conhecimento em projetos proporcionou a visão de todas as demandas e o a-

companhamento das entregas dos projetos, aumentando o cumprimento dos prazos, 

garantindo os custos otimizados e qualidade esperada, com foco em melhoria contí-

nua. 

 

2.9.  PESQUISA DE CAMPO QUANTITATIVA 

 Com base na importância de entender se as empresas atualmente estão ma-

duras em gestão de base de conhecimento, se o processo possui qualidade e se as 

pessoas envolvidas em projetos utilizam estas informações, foi elaborada uma pes-

quisa com 4 (quatro) perguntas referentes a este assunto, sendo caracterizados: 

• Elemento de pesquisa: Homens e mulheres 

• População: Pessoas atuantes em projetos em empresas de micro, peque-

no, médio ou grande porte. 

• Amostra: 100  

• Abrangência: Curitiba  

• Período de tempo: Março de 2012 
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 A “falha de informação” e a falta de gestão da base de conhecimento ainda 

são um fantasma para os gerentes de projetos e o objetivo é concluir qual é o tama-

nho deste gap que hoje impacta o resultado dos projetos.  

 A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa realizada em pessoas 

que atuam com projetos nas empresas. 

 Das 100 pessoas entrevistadas 93% responderam corretamente, 5% respon-

deram de forma incompleta e 2% não responderam à enquete, conforme mostrado 

na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A faixa etária da maioria entrevistada está entre 30 a 40 anos:  
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 A maior parte dos profissionais que responderam as perguntas trabalha em 

empresas com mais de 500 funcionários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A maioria dos profissionais que responderam as perguntas ocupam cargos de 

analista de projetos: 
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 Em torno de 81% dos profissionais informou que existe de alguma forma o 

registro de conhecimentos nas empresas onde trabalham, conforme mostrado abai-

xo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91% dos profissionais dizem que suas empresas contratam ferramentas de 

terceiros para o registro de informações. 
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 Sendo que a maioria dos profissionais não utilizam estas ferramentas para 

buscar informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99% das lições aprendidas por estes profissionais não são registradas na ba-

se de conhecimento. 
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 De acordo com estes dados, foi constatado que as empresas de alguma for-

ma registram as informações de conhecimento adquiridas em projetos, seja por mei-

os eletrônicos próprios ou por softwares de terceiros, porém não utilizam e não atua-

lizam informações. A pesquisa mostrou que as empresas poderiam melhorar sua 

gestão na base de conhecimento, buscando informações e principalmente registran-

do as lições aprendidas.  

 O banco de dados resultante desse processo pode ser de grande valia em 

futuros projetos, melhorando a eficácia no gerenciamento das informações; podendo 

em muitos casos alavancar oportunidades e mitigar ameaças. Para se obter estes 

benefícios foram elencados os seguintes itens: 

• Possuir uma base de fácil acesso e edição. 

• Utilizar modelos de documentos previamente definidos para criar um hábi-

to e cultura de registros e consultas. 

• Relatar nos documentos lições apreendidas, utilizando análise SWOT. 

• Criar uma área para a gestão de todos os documentos, como sugestão o 

PMO. 

• Garantir que os documentos registrados estejam atualizados e armazena-

dos com descrições padronizadas. 
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• Pelo gerenciamento de qualidade, estabelecer padrões de registros e con-

troles de documentos. 

• Conscientizar a organização criando uma cultura de gestão de conheci-

mento na empresa. 

 Este pesquisa forneceu base para identificar que os registros estruturados de 

transações, fatos, informações relativos aos riscos dimensionados durante e posteri-

ormente ao projeto, geram uma base de conhecimento com visão integrada de todos 

os acontecimentos e a dimensão dos impactos projetados para empresa.  

 A gestão da base de conhecimento está diretamente relacionada com a tríade 

de projetos, pois para sua identificação e levantamento de dados é recomendável 

utilizar ferramentas que possam auxiliar na busca de registros de escopo, tempo, 

custo e qualidade que se concretizaram em projetos passados. Estes históricos po-

dem estar sendo armazenados em uma base que receba a gestão destas informa-

ções. 

 As experiências devem ser somadas e gerenciadas em uma base consolida-

da, de fácil acesso, com dados quantitativos e qualitativos. As informações e solu-

ções devem estar integradas, relacionadas, priorizadas e devem constantemente ser 

revisadas e melhoradas.  

  Esta visão integrada elimina o grande desperdício e retrabalho que já foram 

levantados e dimensionados em projetos anteriores, conhecidos, porém nunca regis-

trados. Principalmente, elimina o risco de perder as informações, quando o capital 

humano detentor das informações não pertence mais ao quadro funcional. 

 A realização dos registros do plano de riscos de projetos em uma base de 

conhecimento beneficia os projetos em consultas de dados muito mais rápido, reduz 

custos operacionais e recursos para levantamento destas informações.  
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 A fase de gestão da tríade de projeto acontece de forma mais rápida, precisa 

e analítica, agregando mais conhecimento, mais informações, reduzindo assim o 

desperdício do capital humano e tempo. A gestão do histórico de informações torna 

projetos mais saudáveis, seguros e eficientes. 

 O conhecimento agregado traz para a empresa evolução tecnológica, oportu-

nidades, visão preventiva, oportunidades de novos negócios, principalmente por afi-

nar a sensibilidade aos riscos do mercado que gerarão grandes perdas financeiras.  

 Algumas ações mitigadoras registradas na base de conhecimento, que te-

nham maior frequência de incidência de execução, podem vir a se transformar em 

um processo preventivo. Este procedimento pode ser um método de análise da base 

de conhecimento. 

 O gerente não deve utilizar as informações da tríade de projetos disponibiliza-

das na base de conhecimento apenas como consulta ou busca de informações, a 

atuação que realmente traz resultados é beneficiar os melhores gerenciamentos e 

penalizar os piores desempenhos.  

 Logo, a gestão da base de conhecimento também poderia estar contemplada 

como uma das fases de gestão de projeto, pois além de ter o histórico de situações 

ocorridas/levantadas em todas as etapas, os registros teriam um método e um for-

mato de gestão, contemplando todas as lógicas e técnicas existentes para gerenciar 

o projeto e a base de conhecimento. 

 A gestão das informações da tríade do projeto, que contemplam, por exemplo, 

eventos que impedem entregas dentro do prazo, custo maior do que o dimensiona-

do, ausência de qualidade e entregáveis divergentes da expectativa do cliente, po-

dem estar registrados em uma base de conhecimento.  
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 A gestão da base de conhecimento tem dimensão em todos os níveis, desde 

o padrão funcional até a alta administração, logo influenciando na decisão estratégi-

ca da empresa.  

 Se todo o esquema tático e operacional projetado, utilizar uma base de ges-

tão de conhecimento com histórico de situações levantadas/realizadas em projetos, 

a precisão de decisões assertivas aumentará, impactando em aumento de receitas e 

lucratividade, reduzindo perdas financeiras e até mesmo prevenindo uma empresa a 

falência. 

 Novamente, concluímos que a gestão do conhecimento para a tríade de pro-

jetos deve ser valorizada como prevenção, oportunidade de crescimento e desenvol-

vimento e nunca como a famosa “Burocracia”. 
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CONCLUSÃO 

 

As empresas possuem um vasto capital intelectual em forma de conhecimen-

to, entretanto, muitas vezes, por ser tratado informalmente não é explorado e pilhas 

de dados ficam à disposição sem serem utilizados na execução dos projetos e para 

tomada de decisões. As organizações caminham a passos largos em direção ao ge-

renciamento de projetos e é possível observar a importância que o conhecimento 

possui para que as atividades de um projeto sejam desenvolvidas de forma adequa-

da e alinhada conforme as estratégias definidas no plano de projeto. Como suporte 

para a integração dos elementos da tríade de projetos, escopo, custo, tempo com a 

qualidade necessária para atingir os resultados do projeto, e para proporcionar esta 

sustentabilidade a gestão de conhecimentos entra para apoiar este contexto.  

Atualmente existe uma considerável lacuna entre a gestão de projetos e ges-

tão de conhecimentos. Com o intuito de facilitar esta integração, este trabalho apre-

sentou conceitos, técnicas e práticas que comprovam a importância em estreitar esta 

relação. Com a correta utilização dos conceitos, técnicas e práticas aqui apresenta-

dos, adequando cada qual aos possíveis cenários e adaptando-se continuamente à 

mudanças, muitas das vezes por intermédio do PMO, esta integração acaba se tor-

nando natural, possibilitando mais constância e aderência aos aspectos deste estu-

do, proporcionando um melhor equilíbrio entre a tríade de projetos com a gestão do 

conhecimento. Desta forma é possível gerar cenários, oportunidades, inovação, con-

solidação legítima das informações e experiências vividas, incentivo à geração e dis-

seminação do conhecimento dos stakeholders, além da formação de capital intelec-

tual. O benefício mais forte identificado é a minimização de surpresas colaborando 

para mitigar os riscos do projeto e possibilitando o aumento no retorno do investi-

mento. 
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Ao término da pesquisa e da consolidação da avaliação das respostas obti-

das, foi confirmada a dificuldade na difusão do conceito da gestão do conhecimento 

a ser utilizado na tríade de projetos e constatou-se que ainda não é um requisito exi-

gido para o gerenciamento de projetos. Pelo resultado das pesquisas e pela funda-

mentação teórica adquirida com este trabalho, entende-se de fundamental importân-

cia a utilização dos recursos do gerenciamento de conhecimento sejam aprofunda-

dos para o gerenciamento da tríade de projetos. Sugere-se que o aprofundamento 

seja realizado por estudo dos seus principais atributos e recursos, contendo lições 

aprendidas, disseminação de boas práticas e outros conhecimentos para que se tor-

nem explícitos e referenciados como uma área do Guia PMBOK. 

As empresas e organizações estão cada vez mais conscientes da importância 

dos projetos para concretizar suas estratégias e visando a excelência, a forma com 

faz gestão de seus projetos está sendo analisada. Uma constatação é certa: as em-

presas e organizações precisaram amadurecer na ciência e arte na gestão de proje-

tos e como demonstrado neste trabalho o gerenciamento do conhecimento na tríade 

de projetos pode levar a este nível de excelência. As empresas e organizações que 

possuem este nível de excelência, além desta vantagem competitiva, tem também a 

certeza de que outras organizações e empresas que não investem no momento cer-

to, terão um longo período para alcançá-las.  

Sem dúvida a gestão de conhecimentos associados à gestão da tríade de 

projetos em escopo, tempo e custo com a qualidade exigida para a entrega com va-

lor, será uma estratégia que as organizações vão perseguir nos próximos anos para 

aumentar a maturidade em seus projetos. 
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