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RESUMO 

 

NAKANO, B.H.F (2015) A UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE LIÇÕES 

APRENDIDAS EM PROJETOS.Trabalho de conclusão de curso, MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Programa FGV Management da Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

A utilização do registro de lições aprendidas em projetos é uma atividade de grande 

importância para o desenvolvimento de qualquer projeto, independentemente de sua 

natureza, pois torna-se uma ferramenta de melhoria contínua que permite com que 

ações que deram certo aumentem, e as ações que deram errado minimizem no 

decorrer de novos projetos. É cada vez mais frequente anecessidade da gestão do 

conhecimento nas organizações devido à alta competitividade, o ritmo acelerado de 

mudanças, a demanda por novos produtos e serviços, a necessidade de entregas 

mais rápidas com menor tempo e maior qualidade. Sendo assim, com o objetivo de 

quantificar a utilização do registro de lições aprendidas foi realizada uma pesquisade 

campo online utilizando o Formulário Google, demonstrando assim que cerca de 

53% das organizações, pertencentes ao segmento de Energia, Engenharia, 

Tecnologia da Informação, Comércio e Recursos Humanos, fazem o registro deste 

documento tendo o objetivo principal a melhoria na qualidade dos processos, 

produtos, serviços ou resultados e o interesse da alta gestão foi considerado o fator 

principal para não utilização dos registros de lições aprendidas.Além disso, foram 

avaliados os benefícios e as dificuldades encontradas nas organizações para 

criação deste documento. Os benefícios do registro de lições aprendidas avaliados 



 

 

foram: otimização do tempo de recursos, analisar sucessos e fracassos, disseminar 

o conhecimento e como já citado melhoria na qualidade dos processos, produtos, 

serviços ou resultados. Por outro lado, as dificuldades encontradas foram: cultura da 

empresa, falta de interesse da alta gestão, pressão para entrega das atividades 

eprojetos de segmentos muito diversificados. Ao final da pesquisa realizada foi 

proposto uma metodologia para os registros das lições aprendidas em Projetos de 

uma organização do segmento da construção civil afim de apresentar sua 

aplicabilidade. 

 

Palavras Chave:Registro de lições aprendidas, Gestão de Conhecimento, Projetos 

e Metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

NAKANO B.H.F., 2015.Use of lessons learned in project records. Working course 

completion, MBA in Project Management, FGV Management Program of Getúlio Vargas 

Foundation. 

 

The use of lessons learned in project records is a crucially important activity for the 

development of any project regardless of its nature, since it avoids those actions that 

have not promoted positive outcomes be applied during the development of 

upcoming projects. By second hand, this tool of knowledge management enables 

those actions that generated great results in previous projects be implemented in 

future projects, which makes it a continuous improvement tool. The need of 

knowledge management in companies is becoming increasingly frequent due to the 

high market competitiveness, the rapid pace of change, the demand for new products 

and services, and the need for faster deliveries with higher quality. Thus, in order to 

measure the use of the Lessons Learned in Projects Records, and online field 

research using Google Form was held. This analysis demonstrated that 53% of the 

enterprises, which belongs to energy segment, engineering, information technology, 

commerce and human resources, employ this improvement tool, in which the main 

purpose of its application relates to the improvement of the quality of several factors 

linked to process, products, services as well as results.  In addition, they evaluated 

the benefits and difficulties encountered in organizations for creating this document. 

The use of lessons learned in project records benefits of registration evaluated were: 

optimization of resources of time, analyze successes and failures, disseminating 



 

 

knowledge and as mentioned improvement in the quality of processes, products, 

services, or results. On the other hand, the difficulties were: corporate culture, lack of 

interest of senior management, pressure for delivery of activities andprojects of very 

diverse segments. After this survey was proposed a methodology for the Lessons 

Learned in an organization in the construction industry in order to submit its 

application. 

 

Key Words:Lessons learned, Knowledge Management, Projects e Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Registro de lições aprendidas são narrativas que explicitam conhecimentos ou 

entendimento adquirido através de uma situação vivida anteriormente que teve efeito 

positivo ou negativo (Chueri,2009). 

 Sendo assim, documentar registros de lições aprendidas é uma atividade de 

grande importância para qualquer projeto, que, se utilizado de maneira efetiva, 

torna-se uma ferramenta importante para melhoria contínua nos projetos da 

organização, pois permite que as ações que deram certo aumentem e minimizem as 

ações que deram errado. 

 A importância da Gestão do Conhecimento para as organizações já era 

apresentada por Peter Drucker, filósofo e economista austríaco, considerado o pai 

da administração moderna, na década de 70, no século XX. Ainda assim, é notório 

que muitas organizações não fazem o registro de lições aprendidas em seus 

projetos e outras não fazem de maneira simples, clara, rastreável e contextualizada. 

 

1.1. Justificativa 

 

Atualmente, a alta competitividade, o ritmo acelerado de mudanças, a demanda 

por novos produtos e serviços, a necessidade de entregas mais rápidas com menor 

custo e maior qualidade levam as organizações a optarem cada vez mais pela 

utilização das boas práticas do Gerenciamento de Projetos na implementação das 

atividades.  
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O registro de lições aprendidas é fundamental para as organizações, visto que 

contribui com o aprendizado de erros e acertos. Por isso, se for armazenado de 

maneira simples, clara e acessível tem valor monetário e ajudam as organizações 

aumentarem sua competitividade em seu mercado de atuação. 

Além disso, o turbulento e complexo mundo de hoje não permite que uma 

organização sobreviva aos dilemas diários sem um sólido processo de Gestão do 

Conhecimento, começando pelos cargos estratégicos da empresa até contaminar os 

demais colaboradores da empresa de forma sadia (Almeida, 2011) o que é 

comprovado pelo International Data Corp (DIC), empresa de inteligência de mercado 

e consultoria em TI e telecomunicações, empresas da lista Fortune 500 perdem no 

mínimo 31,5 bilhões de dólares todo ano, devido a falhas no compartilhamento de 

conhecimento. 

 

1.2. Objetivos 

 

Este Trabalho de Final de Curso tem como objetivo apresentar uma pesquisa 

sobre a utilização do registro de lições aprendidas em projetos. Além disso, 

apresentar os benefícios e dificuldades encontrados na utilização das lições 

aprendidas e, por fim, propor a aplicabilidade desta atividade em umaorganização do 

segmento de engenharia.  
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1.3. Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, descritos na sequência. 

Capítulo 1 – Introdução: Apresentação do tema abordado, justificativas para 

estudo, objetivos e a estrutura do trabalho. 

Capítulo 2 – Referencial Teórico: Apresentação de definições de lições 

aprendidas, os benefícios e os desafios encontrados na aplicabilidade desta 

atividade em projetos. 

Capítulo 3 – Pesquisa de Campo: Apresentação e análise dos resultados. 

Capítulo 4 – Estudo de Caso: Apresentação do estudo de caso participante e 

sugestão de metodologia. 

Capítulo 5 – Conclusão: Apresentação das conclusões obtidas no trabalho. 

Capítulo 6 – Possíveis Desdobramentos: Sugestões para futuros trabalhos 

acadêmicos. 

. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Estão apresentadas, a seguir, as definições de lições aprendidas, os benefícios e 

as dificuldades da aplicabilidade desta atividade em projetos. 

 

2.1. Lições Aprendidas 

 

“Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os 

indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto 

a prática, as regras do dia a dia e as instruções sobre como agir. O 

Conhecimento baseia-se em dados e informações, mas ao contrário deles, 

está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e representa 

suas crenças sobre relacionamentos causais “ (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT,2002. Página 29). 

 

Já lições aprendidas são uma forma de aplicar o conhecimento do capital 

humano através da experiência vivenciada em projetos anteriores. Estas 

experiências se adequadamente registradas podem gerar diversos benefícios nos 

projetos futuros, pois permitirá que os erros cometidos no passado não se repitam e 

que os acertos ocorram novamente. 

Estes registros podem ser divididos e classificados conforme as 10 áreas do 

Gerenciamento de Projetos definidas pelo PMBOK que são: 

• Gerenciamento do escopo; 

• Gerenciamento do tempo; 

• Gerenciamento de custos; 

• Gerenciamento da qualidade; 
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• Gerenciamento dos recursos humanos; 

• Gerenciamento das comunicações; 

• Gerenciamento dos riscos; 

• Gerenciamento das aquisições; 

• Gerenciamento das partes interessadas; 

• Integração do Gerenciamento de Projetos. 

De acordo com Eneida Engelbreth (2009), a obtenção de sucesso na 

implantação do processo de registro de lições aprendidas depende de cinco fatores 

que são: 

� Conscientizar os membros da organização: Em primeiro lugar é necessário 

quebrar a ideia de que o registro de lições aprendidas é perda de tempo e 

apresentar as vantagens do conhecimento compartilhado para organização. A 

cultura da alta gestão da empresa é de extrema importância para gerar 

motivação e a participação de todos.  

� Coletar e registrar experiências: É fundamental que seja adotada uma 

metodologia padrão para esta tarefa, pois demandará grande esforço dos 

colaboradores. 

� Analisar sucessos e fracassos: Armazenar e organizar as lições aprendidas 

não é suficiente, pois é necessário entender e analisar os resultados gerados 

nos projetos anteriores. A não contextualização completa de problemas 

ocorridos ou omissão de fatos pode ser prejudicial na análise dos sucessos e 

fracassos. 
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� Disseminar o conhecimento: As lições aprendidas devem ser direcionadas 

para toda organização. Mas a divulgação precisa levar em conta priorização e 

interesse de cada grupo. 

� Manter atualizados os registros: Os registros devem ser constantemente 

atualizados, pois muitas vezes não é possível adotar exatamente a mesma 

solução que foi utilizada no projeto passado. Sendo assim, esta pequena 

variação deve ser registrada assim como os impactos gerados. 

Tambémé recomendável que sejam registradas, todas de maneira prática e 

simples, apenas informações que efetivamente ajudarão a organização. Além disso, 

ao registrar,é necessário lembrar que qualquer um que ler a lição registrada deverá 

ter condições de entendimento. 

 

2.2. Benefícios da prática das lições aprendidas 

 

Em plena era da Informação, a utilização do conhecimento como capital 

intelectual tem grande importância para a sobrevivência das organizações, pois a 

gestão do conhecimento, se usada de maneira adequada,pode gerardiversos 

benefícios. 

Para Kerzner (2006) alguns dos benefícios da aplicação das lições aprendidas 

diariamente são: 

� Mais agilidade e segurança na tomada de decisões visto que se tem um norte 

baseado em experiências passadas; 

� Dissemina o conhecimento tácito que é formado pela vivência, interpretação e 

aplicação constante de dados e informações; 
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� Otimização de tempo e recursos porque diminui a ocorrência de falhas e a 

reinvenção da roda; 

� Melhoria na qualidade dos processos, produtos, serviços ou resultados; 

� Identifica os pontos fracos e fortes da organização através da análise dos 

sucessos e fracassos; 

� Gera mais valor, pois aumenta o desempenho de processos; 

� Aumenta a satisfação dos Stakeholders internos, pois oferece mais 

oportunidades de aprendizado e mostrar o que sabem; 

� Torna a organização mais competitiva por todos motivos citados acima. 

Os benefícios gerados também são notados pelos Stakeholders externos que 

percebem a sensível melhora no atendimento e qualidade dos serviços prestados, 

ou seja, aumenta a satisfação dos clientes (Wanda, 2012). 

No entanto, o processo deve ser contínuo porque nada disso ocorre de um dia 

para outro e também não ocorre apenas através da utilização de complexos 

programas organizacionais visto que pequenas ações podem gerar resultados 

satisfatórios, em pequenas áreas, e num curto espaço de tempo (Neves,2005). 

 

2.3. Desafios na prática das lições aprendidas 

 

Para McElroy (2003), a maior dificuldade é capturar e registrar o conhecimento 

de maneira clara e objetiva permitindo a disseminação de benefícios na 

organização. 

Também se observa, na prática, que muitas vezes as organizações têm que 

tomar decisões muito rapidamente e sem tempo para planejar e a tomada de 
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decisão acaba sendo prejudicada justamente por não ter um processo de Gestão de 

Conhecimento ou por não ter um processo eficaz.  

Os desafios na prática das lições aprendidas são: 

� Diminuir o impacto cultural; 

� Aversão à tecnologia; 

� Conciliar as atividades relacionadas diretamente ao produto do projeto com os 

registros das lições aprendidas; 

� Devido à cultura, observa-se que as lições aprendidas não são essenciais 

para a conclusão do projeto. Sendo assim, ao entregar um projeto ao cliente 

final, o foco passa para o próximo projeto deixando de lado os registros do 

projeto finalizado; 

� Falta de interesse da alta gestão destes documentos, pois muitos consideram 

esta prática como perda de tempo. 

 

2.4. Pesquisa por Levantamento (Quantitativa) 

 

A Pesquisa por Levantamento é um tipo de pesquisa que busca informações 

diretamente com as pessoas que se procura estudar sem manipulação. Esta, 

quando realizada com a população total, gera um levantamento censitário ou 

parametrizado. Já quando algumas pessoas do universo pesquisado são escolhidas 

de acordo com uma amostra obtém-se um levantamento estatístico (GIL, 2008). 

As vantagens deste tipo de pesquisa são: 

• Conhecimento direto da realidade; 

• Economia e agilidade na coleta de dados; 

• Facilidade na quantificação dos dados. 
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3. PESQUISA DE CAMPO 

 

 Foi realizada uma pesquisa online,por levantamento (quantitativa), utilizando o 

Formulário Google, entre os dias 26 de junho e 13 de Agosto de 2015, na qual43 

pessoas envolvidas em 5 áreas de atuação (Energia, Engenharia, Tecnologia da 

Informação, Comércio e RH) responderam um formulário de múltipla escolha com 

uma questão aberta conforme Apêndice.  

 O objetivo principal da pesquisa foi avaliar a utilização do registro de lições 

aprendidas nas organizações. Ademais foram estabelecidos alguns objetivos 

específicos que consistiam em: 

• Identificar o perfil dos entrevistados, verificar a utilização dos registros de 

Lições aprendidas nas organizações e detectar quais colaboradores têm 

acesso aos registros dos projetos anteriores; 

• Verificar as principais dificuldades na elaboração dos registros de lições 

aprendidas e os principais benefícios gerados através destes registros; 

• Conhecer quais são as ferramentas utilizadas pelas organizações na gestão 

deste conhecimento; 

• Identificar quais são as áreas de conhecimento, segundo PMBOK, mais 

presentes nos registros de lições aprendidas; 

• Averiguar se os entrevistados têm o hábito de criar arquivo pessoal de lições 

aprendidas e como estes são armazenados em caso positivo. Já se o 

entrevistado não utiliza esta boa prática, o objetivo é identificar o principal 

motivo para não registrar as lições aprendidas.   
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3.1 Apresentação dos Resultados 

 

Os resultados das perguntas objetivas obtidos na pesquisa serão apresentados 

em forma de gráfico afim de facilitar a visualização dos resultados encontrados. Por 

outro lado, os resultados da pergunta aberta serão apresentados em forma de lista. 

 

 

Figura 1 - Área de Atuação dos Entrevistados 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Figura 2-Envolvimento dos entrevistados com Projetos 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Figura 3 - Utilização das Lições Aprendidas em Projetos 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Figura 4 - Acesso as Lições Aprendidas dos Projetos anteriores 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Figura 5 - Ferramentas utilizadas nos Registros de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Figura 6 - Motivos para a empresa não fazer Registros de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Figura 7 - Motivos para a utilização do Registro de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Figura 8 - Áreas de conhecimento predominantes nos Registros de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Figura 9 - Utilização de arquivo pessoal de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Figura 10 - Motivos para não utilizar arquivos pessoais de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Figura 11 - Local de armazenamento de arquivos pessoais de Lições Aprendidas 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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3.2. Análise dos Resultados 

 

Neste tópico, Análise de Resultados, confrontaram-se os objetivos definidos 

no início do trabalho com os resultados obtidos após a realização da pesquisa. 

 

1° Objetivo: Identificar o perfil dos entrevistados, utilização dos registros de 

Lições aprendidas nas organizações e detectar quais colaboradores têm 

acesso aos registros dos projetos anteriores. 

 A área de atuação dos entrevistados é: finanças (3%), energia (9%), 

tecnologia da informação (7%), engenharia (72%) e outros (9%) – RH e Comércio. 

 Dentre os entrevistados,74% informaram que trabalham diretamente com 

projetos e 26% disseram que não. 

 Sendo assim, é notório que a amostra analisada é representativa, apesar de 

ser pequena, pois grande parte dos envolvidos trabalha diretamente com projetos. 

 A pesquisa detectou que 53% dos entrevistados fazem o registro de lições 

aprendidas enquanto 47% não utilizam esta ferramenta de gestão do conhecimento. 

 Identificou-se que as organizações que utilizam os registros de Lições 

Aprendidas permitem acesso dos seguintes colaboradores: diretoria da organização 

(29%), gerência de projetos similares em andamento (29%), equipe envolvida em 

projetos similares em andamento (37%) e outros (5%) – sócios e todos envolvidos.  

 Este resultado mostra que apenas 2% das organizações divulgam as lições 

aprendidas anteriormente para toda a equipe de projeto e que 32% das 

organizações divulgam as lições para equipe envolvida em projetos similares em 

andamento. 
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2° Objetivo: Verificar as principais dificuldades na elaboração dos registros de 

Lições Aprendidas e os principais benefícios gerados através destes registros. 

Verificou-se que as dificuldades na elaboração dos registros de Lições 

Aprendidas são: os projetos são de segmentos muito diversificados (5%), cultura da 

empresa (30%), falta de interesse da alta gestão (35%) e pressão para entregar as 

atividades (30%).  

Já os benefícios apontados pelos entrevistados são: otimização de tempo de 

recursos (13%), analisar sucessos e fracassos (4%), disseminar o conhecimento 

(18%) e melhoria na qualidade dos processos, produtos, serviços ou resultados 

(65%). 

Portanto, é notório que a influência cultural das organizações bem como o 

pensamento da alta gestão,apenas no presente, dificulta a elaboração dos registros, 

pois estes dois fatores correspondem a 65% das dificuldades. Além disso, pode-se 

perceber que a maioria das organizações que fazuso dos registros de Lições 

Aprendidas, 65% consideramcomo principal benefício a melhoria na qualidade dos 

processos, produtos, serviços ou resultados. No entanto, apenas 18% das 

organizações entrevistadas estão preocupadas com a disseminação do 

conhecimento. 

 

3° Objetivo: Conhecer quais são as ferramentas utilizadas pelas organizações 

na gestão deste conhecimento 

 Foi informado por 53% dos entrevistados que suas organizações utilizam o 

Registro de Lições Aprendidas e 69,57% destes entrevistados informaram que sua 

organização utiliza ferramenta específica para gestão deste conhecimento. As 

ferramentas listadas foram: banco de dados, wiki, registro de reuniões de diretoria, 
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relatórios de share point, autodoc, sicob, database interna, software próprio, 

templateexcel, feedback, rede e relatório em papel. 

 Apenas 13,04% dasorganizações do grupo, que consideram importante a 

utilização dos registros de lições aprendidas,desenvolveram um software próprio 

para adequação dos registros de acordo com as necessidades da organização. 

 

4° Objetivo: Identificar quais são as áreas de conhecimento, segundo PMBOK, 

mais presente nos registros de Lições aprendidas. 

 Dentre as áreas de conhecimento, segundo PMBOK, as três áreas mais 

predominantes nos registros de Lições aprendidas são: gestão de custo (29%), 

gestão do tempo (22%) e gestão da qualidade (24%). 

 O resultado obtido era o esperado, pois as organizações necessitam ter 

parâmetros para enviarem propostas a futuros clientes. Sendo assim, há 

necessidade de armazenar informações referentes ao custo, tempo e ter 

conhecimento da qualidade do serviço realizado.  

 Os registros de gestão da qualidade também são reflexos da necessidade da 

realização de propostas, visto que a qualidade gera retrabalho, o que é comum 

principalmente em projetos de Engenharia, que corresponde a maioria da área de 

atuação dos entrevistados 72%. 

 

5° Objetivo: Averiguar se os entrevistados têm hábito de criar arquivo pessoal 

de lições aprendidas e como estes arquivos são armazenados em caso 

positivo. Já se o entrevistado não utiliza esta boa prática, o objetivo é 

identificar o principal motivo para não registrar as lições aprendidas. 
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 Dos resultados obtidos da questão referente ao hábito de criar um arquivo 

pessoal de lições aprendidas,60% dos entrevistados informaram ter este hábito, já 

40% informaram que não. 

 Os entrevistados que criam um arquivo pessoal de Lições Aprendidas 

informaram que armazenam seus registros nos seguintes dispositivos: arquivos 

impressos (8%), hospedados em arquivos na nuvem (27%), pen drive ou HD externo 

(31%) e outros (34%) – Servidor, rede interna, HD interno e e-mail. 

 Portanto, fica notório que a tecnologia está sendo importante no 

armazenamento de informações, visto que apenas 8% dos arquivos são 

armazenados em formato físico e 92% são armazenados em formato digital. 

 O motivo dado pelos entrevistados para a não utilização do registro de lições 

aprendidas pessoal foram: não julgo ser importante para minha vida profissional 

(6%), devido as peculiaridades dos projetos que estou envolvido (17%), falta de 

conhecimento no assunto (44%), outros (33%) – cultura, recursos limitados, falta de 

organização e não havia pensado nesta possibilidade. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 O objetivo deste estudo de caso é propor a aplicabilidade do registro de lições 

aprendidas para uma organização que atua no segmento da construção pesada em 

diversas cidades do Brasil que, devido ao aquecimento da construção civil, nos 

últimos anos, a construtora expandiu seus negócios rapidamente e, como 

consequência desse desenvolvimento, o número de colaboradores chegou a dobrar 

para atender a demanda de projetos. 

 No entanto, a expansão foi desestruturada uma vez que a construtora não 

estava preparada para um crescimento acelerado. Sendo assim, a organização 

padronizou um relatório gerencial mensal contendo as seguintes informações: 

• Resumo do contrato; 

• Controle de faturamento de contratos; 

• Organograma de hierarquia de cargos; 

• Análise dos Resultados Financeiros; 

• Pleitos (serviços adicionais); 

• Pontos críticos com o Cliente; 

• Pontos críticos com Fornecedores; 

• QSMS (Tabelas, Objetivos e Metas); 

• Previsão de Compras e Contratações; 

• Cronograma; 

• Aprovação de dados básicos; 

• Projetos (Breve descritivo do andamento dos projetos); 

• Produção; 
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• Previsto x Realizado de Custos e Receitas; 

• Justificativa de desvios; 

• Satisfação do Cliente; 

• Acompanhamento e assinatura do Termo Aditivo; 

• Controle de Terceiros (Prestação de Serviços, Fornecimento de 

Materiais e Locação de Equipamentos); 

• Previsão do Fluxo de caixa para os próximos 3 meses da obra. 

O relatório gerencial padronizado se mostrou eficiente, pois permite que o 

desempenho macro de cada obra seja visualizado de uma maneira clara e objetiva. 

No entanto, este relatório poderia conter o registro de lições aprendidas 

mensalmente, pois,dessa forma, poderia auxiliar na tomada de decisões em projetos 

futuros, visto que a organização tem feito muitos projetos similares, muitas vezes, na 

mesma região. 

Como o relatório gerencial é um documento encaminhado para alta gestão da 

empresa, a inserção do registro de lições aprendidas formalizado neste documento 

seria de extremaimportância para criar a cultura e despertar o interesse da alta 

gerência da organização em relação a esta boa prática. 

Por meio da pesquisa apresentadasabe-se que 72% das empresas são do 

setor de Engenharia, dentre as quais 54,84% fazem registros de lições aprendidas e 

as áreas de Gerenciamento de Projetos mais beneficiadas são: Custo, Qualidade e 

Tempo.  

Por outro lado, 45,16% das organizações atuantes no setor de Engenharia 

não fazem utilização de registros de lições aprendidas, tendo como principal motivo 

a falta de cultura na empresa que representa 42,86%. 
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Analisando os dados, percebe-se que a maioria empresas do Setor de 

Engenharia faz o uso da gestão da informação em projetos futuros. Sendo assim, 

não há motivos para não seguir esta tendência do mercado,em razão dos benefícios 

que serão proporcionados em projetos futuros. 

4.1. Metodologia 

 

 O objetivo é propor um Template de registro de lições aprendidas que será 

incorporado ao relatório gerencial mensal da organização de modo começar a mudar 

a cultura da empresa e despertar interesse da alta gestão, uma vez que estes dois 

fatores representam 65% dos motivos para não registrar as lições aprendidas em 

organizações atuantes no setor de engenharia. 

 Sendo assim, é proposto o seguinte modelo para de registro de lições 

aprendidas: 

REGISTRO DAS LIÇÕES APRENDIDAS NO PROJETO 
 

Tabela 1. Identificação do Projeto 

Projeto: {Nome do projeto} Cliente: {Nome do Cliente} 

Gerente do Projeto: {Gerente do Contrato} 

Ramal/E-
mail do  
Gerente do 
Projeto: 

{Ramal e E-mail do Gerente do 
Projeto} 

Código da Obra: 
{Código da Obra segundo a 
organização} 

Segmento 
da Obra: 

{Aeroporto, Rodovia, Porto ou Usina 
Hidrelétrica } 

Supervisor do 
Projeto: 

{Nome do Gerente de 
Programas do projeto} 

Ramal/E-
mail do  
Supervisor 
do Projeto: 

{Ramal e E-mail do Supervisor do 
Projeto} 

Patrocinador: Diretor Executivo que fornece os recursos necessários para implementação do 
projeto} 
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Tabela 2. Registro das Lições Aprendidas 

Id Setor da Obra Responsável 
Área de  

Conhecimento 
Situação 

Resultado 
Obtido 

Lição Aprendida 
Registro 

Fotográfico 
e/ou Vídeo 

Comentários da 
Diretoria 

{Numeração 
do Registro} 

{Engenharia, RH, 
Custo, Financeiro, 

Administrativo, 
Apropriação, 
Manutenção, 

Controle 
Tecnológico, 
Britagem e 
Compras} 

{Informar 
informações 
pessoais do 
Responsável 
pelo Setor} 

{Integração, 
Tempo, Custo, 
Comunicação, 

Qualidade, 
Aquisições, 

Stakeholders, 
Risco, Recursos 

Humanos e 
Escopo} 

{Descrição 
breve e 

objetiva da 
situação}  

{Impactos 
positivos e 
negativos 

gerados no 
Projeto} 

{Descrever a 
lição aprendida 

apresentando as 
vantagens e 

desvantagens} 

{Informar 
localização 

dos Registros 
Fotográficos 
e/ou Vídeos 
no servidor} 

{Informar se o 
Registro tem 

relevância para 
organização, 

informar quem 
poderá ter acesso a 
esta informação e 

autorizar publicação 
no TOTVS para as 

partes interessadas} 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi abordada a utilização do registro de lições aprendidas em 

projetos, cuja atividade é de grande importância para o desenvolvimento de qualquer 

projeto independentemente de sua natureza. Ou seja, é a aplicação de uma 

ferramentaque visa documentartodo o processo desenvolvido em um projeto 

organizacional de uma empresa, cuja aplicabilidade traz melhoria contínua, 

priorizando o aumento das ações que deram certo e assim se precaver contra 

aquelas que deram errado. O objetivo foi mostrar, por meio de uma pesquisa, os 

benefícios que o uso do registro de lições aprendidas pode trazer para uma 

organização. Observa-se, então, que o registro de lições aprendidas é um elemento 

relevante para as organizações, visto que contribui com o aprendizado de erros e 

acertos e, se registrado de maneira simples, clara e acessível tem valor monetário e 

ajuda as organizações em seus projetos futuro. 

Em vista dos argumentos apresentados, percebeu-se que, pela pesquisa por 

levantamento (quantitativa) realizada online, na qual foi utilizado o formulário 

Google, dentre as 43 pessoas envolvidas, pouco mais de 50% fazem uso do registro 

de lições aprendidas, permitindo acesso dos seguintes colaboradores: diretoria da 

organização (29%), gerência de projetos similares em andamento (29%), equipe 

envolvida em projetos similares em andamento (37%) e outros (5%) – sócios e todos 

envolvidos. Ou seja, apenas 2% das organizações divulgam as lições aprendidas 

anteriormente para toda a equipe de projeto e que 32% das organizações divulgam 

as lições para equipe envolvida em projetos similares em andamento. 

Verificou-se, também, que, as maiores dificuldades na elaboração dos 

registros de Lições Aprendidas consistem em fatores como:os projetos são de 
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segmentos muito diversificados (5%), cultura da empresa (30%), falta de interesse 

da alta gestão (35%) e pressão para entregar as atividades (30%). Apesar disso, os 

entrevistados ressaltaram os benefícios, tais como, otimização de tempo de recursos 

(13%), análise de sucessos e fracassos (4%), disseminação do conhecimento (18%) 

e melhoria na qualidade dos processos, produtos, serviços ou resultados (65%). 

Assim sendo, observa-se que as empresas cuja gestão foca apenas nos projetos 

que estão em andamento, dificulta a elaboração dos registros, pois este é um dos 

fatores que corresponde a 65% das dificuldades. 

Entre estes, constatou-se ainda que 60% possuem o hábito de criar um 

arquivo pessoal de lições aprendidas, armazenando seus registros em dispositivos 

como: arquivos impressos (8%), hospedados em arquivos na nuvem (27%), pen 

drive ou HD externo (31%) e outros (34%) – Servidor, rede interna, HD interno e e-

mail. Assim, pode-se afirmar que é inegável a importância da tecnologia no 

armazenamento de informações, visto que a maioria armazena seus arquivos em 

formato digital. 

Quanto àqueles que não utilizam o registro de lições aprendidas, o motivo 

revelado foi não julgar importante para a vida profissional ou ainda a falta de 

conhecimento no assunto. Dessa forma, percebe-se que há necessidade de 

divulgação dos benefícios dessa prática, para que todos aqueles que trabalham com 

projetos adquiram essa cultura e desperte o interesse da alta gerência da 

organização em relação a esta boa prática, divulgando-a e compartilhando-a, pois 

como foi dito anteriormente, segundo o International Data Corp (DIC) muitas 

empresas perdem bilhões de dólares, ao ano, devido a falhas no compartilhamento 

de conhecimento. 
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 Por esta razão, pensando nas vantagens que a empresa pode ter com essa 

prática, este trabalho sugere, por fim, um modelo de registro de lições aprendidas 

facilmente de ser seguido e que, se incorporado ao relatório gerencial mensal da 

organização, mudará, com certeza, a cultura da empresa e despertará interesse da 

alta gestão, uma vez que estes dois fatores representam 65% dos motivos para não 

registrar as lições aprendidas em organizações. 

No presente momento o Template elaborado com o objetivo de ser 

incorporado no Relatório Gerencial Mensal da organização foi apresentado para 

Diretoria da empresa. No entanto, está sendo avaliado sua praticabilidade para 

posterior aprovação. 

A expectativa é que o Template proposto reduza o tempo de tomada de 

decisão, dissemine o conhecimento na organização e reduza o impacto provocado 

pela rotatividade de colaboradores que ocupam cargos estratégicos dentro da 

organização. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Podem ser citados como sugestões para trabalhos futuros: 

• Avaliar os benefícios que entrevistas com a equipe de projeto geram quando 

há substituição de Gerente de Projeto durante a fase de execução do projeto; 

• Aplicar o formulário proposto neste trabalho mensalmente em um Projeto 

relacionado à Construção Civil e ao término apresentar aos demais Gerentes 

de Projeto da organização com o objetivo de disseminar o conhecimento 

adquirido; 

• Comparar o desempenho de projetos que utilizaram registro de lições 

aprendidas de projetos anteriores com os projetos que não utilizaram esta 

ferramenta; 

• Realizar uma pesquisa interna (dentro da organização) com o objetivo de 

identificar as peculiaridades da área de atuação e o perfil dos colaboradores 

com o intuito de adotar técnicas efetivas para estimular a utilização dos 

registros de lições aprendidas; 

• Estudar os benefícios que reuniões entre Gerentes de Projetos sobre as 

principais lições aprendidas em seus projetos geram em novos 

empreendimentos da organização. 
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APÊNDICE  
 
 

QUESTIONÁRIO – LIÇÕES APRENDIDAS 

 

O Objetivo desta pesquisa é avaliar a aplicação dos Registros de Lições Aprendidas 

nas organizações. 

Lições aprendidas é uma forma de aplicar o conhecimento do capital humano 

através da experiência adquirida em projetos anteriores. As experiências passadas, 

adequadamente registradas, podem gerar diversos benefícios nos projetos futuros, 

pois permitirá que os erros cometidos no passado não se repitam e que os acertos 

ocorram novamente. 

*Obrigatório 

 

1. Qual é sua área de atuação? * 

o Energia 

o  Engenharia 

o  Finanças 

o  Tecnologia da Informação 

o  Outro: __________________ 

 

2. Você trabalha diretamente com Projetos? * 

o Não 

o  Sim 

 



41 

 

3. A empresa em que você trabalha utiliza Lições Aprendidas em seus 

Projetos?* 

o Não 

o  Sim 

 

4.  Quem tem acesso as Lições Aprendidas dos Projetos anteriores em sua 

empresa? 

Caso sua empresa não utilize esta boa prática gentileza deixar a questão em 

branco. 

o Gerência de projetos similares em andamento 

o Diretoria da organização  

o  Equipe envolvida em projetos similares em andamento 

o  Outro:__________________________________ 

 

5. Qual ferramenta de Gestão do Conhecimento sua empresa utiliza para o 

Registro de Lições Aprendidas? 

Caso sua empresa não utilize ferramentas para Gestão de conhecimento 

gentileza não responder esta questão. 

__________________________________________________________ 

 

6. Qual é o principal motivo para sua empresa não fazer Registros de Lições 

Aprendidas? 

Pergunta destinada apenas para pessoas que trabalham em empresas que 

NÃO UTILIZAM o Registro de Lições Aprendidas 
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o Pressão para entregar atividades 

o  Os projetos são de segmentos muito diversificados 

o  Cultura da empresa 

o   Falta de interesse da alta gestão 

 

7. Qual é o principal motivo para sua empresa utilizar o Registro de Lições 

Aprendidas? 

Pergunta destinada apenas para pessoas que trabalham em empresas que 

UTILIZAM o Registro de Lições Aprendidas. 

 

o Disseminar o conhecimento 

o Otimização de tempo e recursos 

o  Melhoria na qualidade dos processos, produtos, serviços ou resultados 

o  Analisar sucessos e fracassos 

 

8. Quais são as áreas de conhecimento predominante nos Registros de Lições 

Aprendidas de sua empresa? 

Caso sua empresa não utilize o Registro de Lições Aprendidas gentileza não 

responder esta questão. 

 

o Gestão de Tempo 

o  Gestão de Custo 

o  Gestão de Qualidade 

o  Gestão de RH 

o  Gestão de Comunicação 
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o  Gestão de Riscos 

o  Gestão de Aquisição 

o  Gestão de Stakeholders 

o  Gestão do Escopo 

 

9. Você faz um arquivo pessoal de Lições Aprendidas? * 

Informações obtidas em projetos anteriores que você acredita que pode ser 

útil em projetos futuros. 

o Não 

o  Sim 

 

10. Qual é o principal motivo para não utilizar arquivos pessoais de Lições 

Aprendidas? 

o Falta de conhecimento no assunto 

o  Não julgo ser importante para minha vida profissional 

o  Devido às peculiaridades dos projetos que estou envolvido 

o  Outro: _______________________________________ 

 

11. Em que local seus arquivos pessoais de Lições Aprendidas são 

armazenados? 

Caso você não utilize o registro de Lições Aprendidas, gentileza encaminhar o 

formulário. 

 

o São hospedados em arquivos na nuvem 

o  Pen Drive ou HD Externo 
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o  Arquivos impressos 

o Outro: ____________________________ 

 


