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RESUMO

NAKANO, B.H.F. Estruturação do Processo de Lições Aprendidas na Gestão de
Projetos de uma organização de grande porte pertencente a indústria de
petróleo e gás. 2019. 55 folhas. Monografia (Especialização em Gerenciamento de
Obras - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba,2019.

É cada vez mais frequente a necessidade da gestão do conhecimento nas
organizações devido à alta competitividade, o ritmo acelerado de mudanças, a
demanda por novos produtos e serviços e a necessidade de entregas rápidas com
menor tempo e maior qualidade. A gestão do conhecimento envolve o processo de
lições aprendidas, o qual tem grande importância para o desenvolvimento de
qualquer projeto, independentemente de sua natureza, pois trata-se de uma
ferramenta de melhoria contínua recomendada nos principais guias de boas práticas
de gestão de projetos. Esta prática tem como principal função evitar a perda de
conhecimento produzido pela equipe envolvida em sua execução e permitir com que
ações que deram certo se repitam e ações que deram errado sejam evitadas no
decorrer de novos projetos ou de projetos em andamento. Apesar de recomendada,
ainda são poucas as organizações que possuem um processo estruturado para
aplicação das lições aprendidas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi
estruturar o processo de lições aprendidas para gestão de projetos de uma
organização de grande porte pertencente a indústria de petróleo e gás. Foi realizado
um estudo de caso com abordagem quantitativa analítica, sendo conduzido pela
tipologia de Pesquisa Exploratória, Dedutiva e Aplicada. Além disso, o processo
estruturado utilizou ferramentas comuns, Microsoft Forms e Excel, o que permite
com que qualquer organização replique o processo como forma de aprendizagem
organizacional. No trabalho em questão, o processo foi aplicado em cinco projetos e
posteriormente os resultados obtidos foram avaliados. Ao final da pesquisa,
baseando-se nos resultados obtidos, foram realizadas recomendações para
melhoria do processo estruturado.

Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento. Lições Aprendidas. Gerenciamento de
Projetos. Petróleo e Gás. Melhoria contínua.

ABSTRACT

NAKANO, B.H.F. Structuring the Lessons Learned Process in the Project
Management of a large organization owned by the oil and gas industry. 2019.
55 pp. Undergraduate Thesis (Degree in Construction Management) - Federal
Technology University - Parana. Curitiba, 2019.

There is a growing need for knowledge management in organizations due to the high
competitiveness, the fast pace of change, the demand for new products and services
and the need for fast deliveries with shorter time and higher quality. Knowledge
management involves the lessons learned process, which is important for the
development of any project, regardless of its nature, since it is a continuous
improvement tool recommended in the main guidelines of project management. The
main function of this guideline is avoiding the loss of knowledge produced by the
team involved in the project execution and to allow the actions that have taken place
to be repeated in projects. Although recommended, there are still few organizations
that have a structured process for applying the lessons learned. Therefore, the
objective of this study was to structure the lessons learned process for project
management of a large organization owned by the oil and gas industry. The case
study was carried out with quantitative analytical approach, being conducted by the
Exploratory, Deductive and Applied Research typology. In addition, the structured
process used common tools, Microsoft Forms and Excel, which allows any
organization to replicate the process. In this term paper, the process was applied in
five projects and the results obtained were evaluated. At the end of the research,
based on the obtained results, recommendations were made to improve the
structured process.

Keywords: Knowledge Management. Lessons Learned. Project Management. Oil
and Gas. Continuous Improvement.
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1 INTRODUÇÃO

Lições aprendidas são narrativas que explicitam conhecimentos ou
entendimento adquirido através de uma situação vivida no passado que teve efeito
positivo ou negativo (CHUERI, 2009).
Sendo assim, registrar lições aprendidas é uma atividade importante para
qualquer projeto, que, se utilizado de maneira efetiva, torna-se uma ferramenta
importante para melhoria contínua nos projetos da organização, pois permite com
que as ações que deram certo sejam replicadas em projetos futuros e as ações que
não obtiveram os resultados desejados sejam tratadas como oportunidade de
melhoria.
A relevância da gestão do conhecimento para as organizações foi
apresentada por Peter Drucker, filósofo e economista austríaco, considerado o pai
da administração moderna, na década de 70, no século XX. Ainda assim, cerca de
47% das organizações não fazem o registro de lições aprendidas e a influência
cultural da organização, bem como o pensamento da alta gestão correspondem a
65% das dificuldades para implementação do processo (NAKANO, 2015).

1

OBJETIVOS

1.1 Objetivo Geral

Estruturar o processo de lições aprendidas na gestão de projetos de uma
organização de grande porte pertencente a indústria de Petróleo e Gás.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:
a) Aplicar o processo proposto na organização;
b) Avaliar os resultados obtidos até janeiro de 2019;
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c) Recomendar melhorias ao processo baseado nos resultados obtidos
desde julho de 2018 até janeiro de 2019.

2

JUSTIFICATIVAS

Atualmente, a alta competitividade, o ritmo acelerado de mudanças, a
demanda por inovação, a necessidade de entregas com menor custo, prazo e maior
qualidade, levam as organizações a optarem cada vez mais pelas boas práticas do
Gerenciamento de Projetos (NAKANO, 2015).
Segundo o International Data Corp – IDC (2002) apud Alrawi (2007),
empresas listadas na Fortune 500 perdem ao menos 31,5 bilhões de dólares todo
ano, devido a falhas no compartilhamento de conhecimento.
Assim sendo, como uma das boas práticas voltadas ao Gerenciamento de
Projetos, o trabalho em questão aborda o processo de criação de conhecimento
denominado lições aprendidas, pois atualmente é difícil sobreviver aos dilemas
diários sem um sólido processo de Gestão do Conhecimento, iniciando pelos cargos
estratégicos da organização até contaminar os demais colaboradores da empresa
(ALMEIDA, 2011).
A organização de grande porte selecionada atua na indústria de Petróleo e
Gás em diversos Estados do Brasil. Devido a oportunidades do mercado, expandiu
seus negócios rapidamente, assim como chegou a triplicar o número de
colaboradores nos últimos três anos para atender às demandas dos projetos que
possuem os seguintes escopos: serviços de manutenção onshore e offshore,
movimentação de carga, operação de guindastes, serviços de elétrica e
instrumentação.
Outro fator que contribuiu para os estudos sobre lições aprendidas na
organização em questão foi a Lei n° 13.303/2016, a qual entrou em vigor em 30 de
maio de 2018, estabeleceu o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e permitiu
com que todas as oportunidades de fornecimento fossem públicas, com divulgação
no Diário Oficial da União, ampliando a possibilidade de participação para qualquer
interessado, desde que atendidos aos requisitos dos editais. Na prática, foi
observado que o número de concorrentes por processo licitatório chegou a triplicar
deixando a disputa por novos contratos ainda mais acirrada.
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Ainda, para a referida organização, a prestação de serviços trata-se de área
nova para o grupo, sendo necessária a aplicação de auditorias externas anuais para
avaliação da maturidade dos processos de gerenciamento de projetos existentes. A
última auditoria ocorreu em setembro de 2018 e os auditores externos não
identificaram a existência de um processo de lições aprendidas formalizado e
consolidado. Dentre as recomendações dos auditores, foi sugerida a implementação
do processo de lições aprendidas com o intuito de melhorar os serviços e resultados
dos projetos, além de tornar a empresa mais competitiva.
O Diretor Presidente da organização concordou com os auditores e
recomendou que o Escritório de Gerenciamento de Projetos implementasse um
processo de lições aprendidas na organização. Sendo assim, pesquisas na literatura
foram iniciadas para compreender melhor os conceitos, benefícios e modelos
propostos para servirem de bases para o processo da organização.
O presente trabalho trata da estruturação do processo de lições aprendidas
de forma prática no dia a dia da gestão de projetos de uma organização existente,
podendo contribuir para que empresas de qualquer porte e segmento melhorem
seus resultados por meio da aplicação desse processo como forma de
aprendizagem organizacional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Estão apresentados, a seguir, fundamentos do gerenciamento de projetos,
definições de gestão do conhecimento, lições aprendidas, os benefícios e as
dificuldades da aplicabilidade desta atividade na gestão de projetos.

3

FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

3.1 Projeto e Processo

Segundo Xavier et al. (2014), projeto é um esforço temporário para criação
de um serviço, produto ou resultado exclusivo. Já processo é o conjunto de ações
relacionadas entre si que são executadas para obter um conjunto especificado de
produtos, serviços ou resultados. A Figura 1 apresenta as semelhanças e diferenças
entre projetos e processos.

Figura 1. Semelhanças e diferenças entre projetos e processos
Fonte: Adaptado de Xavier et al. (2014)
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3.2 Gerenciamento de Projetos

Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades,
técnicas e ferramentas às atividades do projeto com o objetivo de atender às suas
demandas, sendo realizado por meio da integração dos seguintes grupos de
processos:

iniciação,

planejamento,

execução,

monitoramento,

controle

e

encerramento (PMI, 2017).
O gerente de projeto é o responsável por atingir o objetivo do projeto, tendo
as seguintes atribuições:


identificar as necessidades do projeto;



estabelecer objetivos claros e atingíveis;



atender às expectativas de todas as partes interessadas;



garantir o equilíbrio entre qualidade, escopo, tempo e custo.

3.3 PMO

De acordo com o PMBOK (PMI, 2017), um Escritório de Projetos (PMO) é a
entidade organizacional que recebe várias responsabilidades relacionadas ao
gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. As
responsabilidades variam desde o fornecimento de funções de suporte ao
gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um projeto.
A principal função do PMO é supervisionar o gerenciamento de projetos,
concentrando-se no seu planejamento, priorização e execução.

3.4

Matriz de Responsabilidade

Matriz de responsabilidade é uma ferramenta gerencial que auxilia o
processo de determinação e visualização das responsabilidades de cada membro da
equipe do projeto (VALLE, SOARES, FINOCCHIO, SILVA, 2014).
Geralmente os itens da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) são inseridos
nas linhas horizontais da matriz, as equipes inseridas nas colunas verticais e, em
cada célula, descrito o tipo de participação.
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As vantagens da utilização dessa ferramenta gerencial são descritas abaixo:


permite evidenciar de forma clara e concisa a responsabilidade, a
autoridade e os canais de comunicação;



deixa em evidência indivíduos e/ou áreas sobrecarregadas;



indica falta de pessoal habilitado ou disponível;



facilita decisões relacionadas ao remanejamento do pessoal;



ajuda na visualização da interface de cada atividade ou fase do projeto
com as equipes ou órgãos responsáveis por algum tipo de ação no
projeto;



auxilia na negociação com outras organizações.

Uma forma de ilustrar o objetivo da tarefa e a ação necessária para cada
pessoa se dá por meio da utilização da matriz RACI, a qual permite a comunicação
explícita em um projeto (SANTOS, 2018).
A sigla RACI tem os seguintes significados:
R - Responsável: Quem completa as atividades e as entregas;
A - Aprovador: Quem tem autonomia para tomada de decisão e deve
certificar que a atividade seja executada;
C - Consultado: Quem será comunicado sobre decisões e tarefas;
I - Informado: Quem será atualizado sobre decisões e ações durante o
projeto.
3.5 Brainstorming e brainwriting

De acordo com Joia et al. (2014), brainstorming é uma técnica em que um
facilitador conduz uma reunião de dinâmica de coleta de ideias com o objetivo de
estimular a participação dos envolvidos.
As partes interessadas envolvidas no brainstorming são o gerente do projeto
e pessoas selecionadas da equipe do projeto.
O processo do brainstorming compreende os seguintes conceitos e regras:


Selecionar participantes, distribuir as informações sobre o projeto,
escolher um secretário e agendar a sessão;



Na sessão o gerente de projeto deve atuar como facilitador, instigando e
buscando a participação e contribuição de todos;
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Não ao não: esta é uma regra básica e significa que não se deve
questionar ou rebater qualquer ideia que tenha sido colocada;



Conforme as ideias vão sendo colocadas, o secretário deve registrá-las;



Ao final da sessão, tem-se uma lista de ideias identificadas para o
projeto.

Outra técnica decorrente do brainstorming é o brainwriting, a qual obtém
ideias por escrito ao invés de ideias geradas por meio de debates. Ela compreende
os seguintes passos:


cada participante anota suas ideias (sob seu ponto de vista) numa folha;



após um período de tempo estipulado, as folhas são trocadas entre os
participantes;



repete-se esta etapa quantas vezes forem necessárias e aborda-se uma
lista de ideias visualizadas pelo grupo;



selecionam-se as ideias que farão parte da lista final.

3.6 Stakeholders

Uma das possíveis traduções para a palavra stakeholders em português é
“parte interessada”. No Brasil, outras palavras são utilizadas para a tradução de
stakeholders, por exemplo: “intervenientes”, “afetados” ou “impactados”. Por
exemplo: cliente ou usuário do produto do projeto, patrocinador e investidor, gerente
do projeto, equipe de projeto, familiares de membros da equipe de projeto,
organização executora do projeto, comunidade, sociedade, estado e gerações
futuras (VALLE et al., 2014).

4

GESTÃO DO CONHECIMENTO

“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
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2. Captura: Adquirir conhecimento, habilidades e experiências necessárias para
criar e manter as competências essenciais e áreas de conhecimento
selecionadas e mapeadas.
3. Seleção e Validação: Filtrar, selecionar e priorizar o conhecimento que
precisa ser armazenado. Avaliar qualidade, relevância, valor e sintetizá-lo
para utilização futura.
4. Aplicação: Ainda que os conhecimentos, as experiências e as informações
sejam compartilhados e disponíveis, é fundamental que sejam aplicadas às
situações reais da empresa de modo a produzir benefícios reais, por exemplo:
como melhoria de indicadores, lançamento de novos produtos e conquista de
novos mercados.
5. Compartilhamento: Nas organizações muitas informações e conhecimentos
são restritos. Sendo assim, é preciso implantar algum mecanismo capaz de
disseminar o conhecimento automaticamente para os stakeholders, de forma
que uma informação nova seja rapidamente notificada a quem precise.
6. Organização e Armazenagem: Garantir a recuperação rápida, simples e
correta do conhecimento por meio da utilização de banco de dados efetivos.
7. Criação: Processo de criação do novo conhecimento envolve os processos de
conversão do conhecimento, os quais são: aprendizagem, externalização do
conhecimento,

lições

aprendidas,

pensamento

criativo,

pesquisa,

experimentação descoberta e inovação são alguns resultados esperados do
processo criação.
8. Proteção: A proteção do conhecimento organizacional é um fator de extrema
importância na gestão do conhecimento, pois trata de aspectos como
divulgação de informações ou conhecimentos estratégicos, direitos autorais e
patentes.

5

LIÇÕES APRENDIDAS

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
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projetos futuros, pois permitirão que os erros cometidos no passado não se repitam
e que os acertos ocorram novamente (NAKANO, 2015).
Os registros sistematizados dessas experiências são considerados ativos de
processos organizacionais que revelam também a maturidade em gestão de projetos
de uma organização (GOUVEIA, MONTALVÃO e BRITO, 2010).
Estes registros podem ser divididos e classificados conforme as 10 áreas de
conhecimento definidas pelo PMBOK (PMI,2017) que são representadas na Figura
3.

Figura 3. As 10 áreas do conhecimento definidas pelo PMBOK
Fonte: o autor (2019).

5.1

Lições Aprendidas – Rowe e Sikes (2006)

Lições aprendidas representam o ganho de aprendizado do processo de
execução do projeto. Stakeholders do projeto podem participar das sessões e
revisões de relatórios de lições aprendidas e tomar decisões de como usar o
conhecimento adquirido. Dividir as lições aprendidas entre a equipe do projeto evita
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a ocorrência dos mesmos erros, assegura a retenção do conhecimento e a repetição
de boas práticas, além de poder melhorar os resultados dos projetos futuros e
estágios não iniciados de projetos em andamento.
A seguir serão apresentados os processos de lições aprendidas divididos em
três níveis de maturidade por Rowe e Sikes (2006).

5.1.1

Nível 1: Processo de lições aprendidas

No Nível 1, as organizações não fazem registros rotineiros de lições
aprendidas porque não há um processo definido no local. Lições aprendidas são
conduzidas de um projeto para outro sem padrão de ferramentas ou consistência
entre eles. Nesse nível as organizações devem realizar pelo menos uma reunião na
qual lições aprendidas são discutidas para posteriormente gerar um relatório
resumido das principais descobertas e compartilhá-lo imediatamente com as partes
interessadas do projeto.
O que a organização precisa no nível 1 é definido como processos,
ferramentas e técnicas.

Figura 4. Processo de lições aprendidas
Fonte: Adaptado de Rowe, Sikes (2006)

Etapa 1: Identificar Lições Aprendidas
A etapa 1 do Processo de Lições Aprendidas é identificar comentários e
recomendações que possam agregar valor para projetos futuros. As duas atividades
para identificar lições aprendidas são:
a) preparar a sessão de lições aprendidas;
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b) conduzir a sessão de lições aprendidas.

a) Preparar a Sessão de Lições Aprendidas
Na preparação para a sessão de lições aprendidas, o facilitador deve
solicitar previamente aos participantes do projeto uma atividade preliminar das lições
aprendidas relativas às diversas áreas envolvidas neste projeto, de forma a capturar
as informações de entrada. A atividade preliminar ajudará os participantes a se
prepararem melhor para o brainwriting durante a sessão de lições aprendidas e
também dará a oportunidade de providenciar informações de entradas caso o
representante de determinada área não possa comparecer.
A atividade preliminar do projeto deve ser organizada por categoria. O uso
de categorias irá assegurar que informações chaves não sejam esquecidas e
futuramente auxiliará a direcionar discussões posteriores. Os padrões de categorias
para cada projeto são definidos pela organização considerando as particularidades
relevantes de seu escopo a serem estudadas, bem como também podem ser
adicionadas categorias específicas. Uma abordagem simples é iniciar com poucas
categorias, tais como: gerenciamento de projetos, recursos, técnicas e áreas
externas e adicionar mais categorias, se necessário.
Essa atividade pode incluir questões específicas para cada categoria. As
respostas serão utilizadas pelo facilitador de lições aprendidas para guiar discussões
durante a sessão de lições aprendidas. Três questões chaves podem ser incluídas
como parte da pesquisa: 1) O que fizemos certo? 2) O que foi feito errado? e 3) O
que precisa ser melhorado?
b) Conduzir Sessão de Lições Aprendidas
A sessão de lições aprendidas tem foco na identificação de sucesso e falhas
do projeto, além de incluir recomendações para melhoria da performance de projetos
futuros ou em andamento. Os gerentes de projetos têm a obrigação profissional de
assegurar a realização da sessão de lições aprendidas de seus projetos com os
stakeholders, principalmente se algum deles não atingiu o resultado esperado. Caso
a sessão não seja bem-sucedida, a organização perde os benefícios do processo.
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Para obter um ótimo resultado, recomenda-se que a sessão de lições
aprendidas seja conduzida por alguém diferente do gerente do projeto. No entanto,
se o gerente for escolhido como facilitador da sessão, os resultados da atividade
preliminar devem ser resumidos por alguém que não seja ele e devem ser
compartilhados com os participantes durante a sessão de lições aprendidas. Isso
assegura que todos os itens relevantes sejam incluídos na sessão.
O facilitador deve revisar os documentos chaves e os resultados da
atividade preliminar para preparar uma lista de questões específicas dividas em
categoriais para o escopo do projeto. Por fim, deve-se novamente repetir as 3
questões chaves descritas anteriormente.

Etapa 2: Registrar Lições Aprendidas

A etapa 2 do processo de lições aprendidas envolve o registro e o
compartilhamento das descobertas.
Após a captura das lições aprendidas, estas devem ser reportadas para os
stakeholders do projeto. Diferentes tipos de relatórios podem ser gerados
considerando-se o público que terá acesso, tendo em vista o sigilo das informações.
O relatório detalhado de lições aprendidas consiste nas informações capturadas
durante a sessão de lições aprendidas e qualquer entrada adicional de participantes
que não puderam participar da sessão. O facilitador deve distribuir relatórios
detalhados para todos participantes e estes devem ter tempo para responder com
precisão sobre o relatório. Após a finalização do relatório, toda a equipe do projeto
deve receber uma cópia, inclusive os que não participaram da sessão de lições
aprendidas. O relatório final deve ser armazenado com outros documentos do
projeto.
O facilitador deve preparar um resumo para liderança, o qual deve
apresentar uma visão geral do processo de lições aprendidas e conter as forças e
fraquezas do projeto, além do que é preciso melhorar. O relatório detalhado pode
incluir anexos e avaliações adicionais requeridas pela liderança.
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Etapa 3: Analisar Lições Aprendidas

A etapa 3 do processo de lições aprendidas é analisar e organizar os
registros das lições aprendidas. Informações são compartilhadas com outras
equipes durante reuniões organizacionais, sendo que melhoria nos processos de
Gerenciamento de Projetos ou necessidade de treinamentos são frequentemente
identificados nas recomendações dos registros de lições aprendidas.

Etapa 4: Armazenar Lições Aprendidas
A etapa 4 do processo de lições aprendidas trata do armazenamento das
informações em um banco de dados. Documentos de lições aprendidas são
armazenados junto com a documentação de outros projetos, normalmente em uma
unidade compartilhada ou em alguma forma de biblioteca de projeto. Não há meios
fáceis de recuperar as lições, considerando que neste nível não é previsto um local
específico para o armazenamento desse banco de dados. As organizações
geralmente configuram uma pasta de lições aprendidas na unidade compartilhada
para disponibilizar os relatórios de lições aprendidas para outras equipes de projeto.

Etapa 5: Utilizar Lições Aprendidas
A etapa 5 trata da busca de lições aprendidas no banco de dados para que
possam ser utilizadas em projetos atuais e/ou futuros. Essa etapa raramente é
utilizada no Nível 1. Embora os relatórios de lições aprendidas sejam armazenados
em um drive compartilhado, a ausência da definição de palavras-chaves para busca
dificulta a localização das lições aprendidas apropriadas.

5.1.2

Nível 2: Avaliação do banco de dados de lições aprendidas

No Nível 2, as organizações têm um processo definido e ferramentas
básicas para identificação e documentação de lições aprendidas. Os processos são
revisados e documentados para permitir maior eficiência e se tornam parte da
cultura organizacional, sendo constantemente aplicados nos projetos. Embora, neste
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nível, as organizações capturem constantemente as lições aprendidas, estas não
são utilizadas em sua totalidade.
O que as organizações precisam no nível 2 são ferramentas eficazes e o
início da análise das lições aprendidas armazenadas para que possam ser
compartilhadas de maneira a repetir as melhores práticas de lições aprendidas.
Como mencionado anteriormente, a identificação de lições aprendidas de
cada projeto é responsabilidade de cada gerente de projeto. Durante cada nível, as
organizações precisam dedicar recursos para iniciar as análises das lições
aprendidas documentadas. O propósito da análise é identificar ações que possam
ser tomadas dentro da organização para fortalecer áreas fracas de conhecimento e
implementação durante cada projeto.
Os responsáveis designados para analisar as lições aprendidas da
organização devem estar em um nível hierárquico que permitam com que
implementem as soluções aprovadas.
Também é importante que a coleta de dados originais de lições aprendidas
seja efetuada utilizando processos e formulários consistentes. A consistência das
informações de entrada permite uma identificação mais rápida de problemas
recorrentes e soluções proativas.
O formulário de entrada de lições aprendidas é uma ferramenta fundamental.
Este documento permite uma coleta de dados mais consistente, além de fornecer
um meio de recuperação das informações de forma mais fácil. O modelo de lições
aprendidas deve incluir campos previamente acordados, tais como: categoria, lição
aprendida, ação tomada, como você chegou à ação tomada, causa raiz e palavraschaves. As palavras-chaves são, em última análise, um fator determinante do
sucesso na utilização das lições aprendidas (PRICHARD,1997 apud ROWE; SIKES,
2006) e são essenciais para uma fácil recuperação. Os dados do formulário de
entrada de lições aprendidas são transferidos para o banco de dados de lições
aprendidas da organização.
Este formulário também pode ser compartilhado com a equipe do projeto
durante a sessão de lições aprendidas.
No Nível 1, organizações devem ser capazes de produzir lições aprendidas
detalhadas e resumir relatórios através das informações coletadas durante as
sessões com a equipe do projeto e compartilhá-lo com os stakeholders do projeto.
Entretanto, no nível 2 mais opções de relatórios devem ser disponíveis:
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Relatório detalhado: organizado por campos-chave do modelo de lições
aprendidas e inclui respostas reunidas durante a sessão.



Resumo: um resumo de uma página contendo as principais descobertas
e fornecendo recomendações para corrigir os achados.



Resultados: um resumo dos problemas encontrados durante o processo
de revisão.



Recomendações: um plano de ação deve ser definido e monitorado a
partir das ações recomendadas a serem tomadas para corrigir as
lacunas encontradas. As ações aprovadas devem ser documentadas e
rastreadas até a conclusão.

5.1.3

Nível 3: Métricas

Durante o nível 3 é importante concluir a avaliação do banco de dados para
convertê-los em métricas que serão importantes para que a alta direção aprove as
ações recomendadas.
O relatório de lições aprendidas deve ser descrito de forma objetiva e clara
para garantir que os dados sejam lidos pela alta direção e que as decisões sejam
fáceis de determinar. Deve-se fazer uso de representações gráficas para apresentar
as informações de maneira visual com imagens facilmente compreendidas e que
contenham legendas concisas.
Igualmente importante, deve-se considerar o público-alvo ao preparar os
relatórios de métricas.
O objetivo principal é obter Relatórios de Métricas Efetivas por meio da
captura consistente de dados de lições aprendidas do projeto em um banco de
dados centralizado.

5.2 Lições Aprendidas – Eneida Engelbreth (2009)

De acordo com Eneida Engelbreth (2009), a obtenção de sucesso na
implantação do processo de registro de lições aprendidas depende dos cinco fatores
abaixo:
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Conscientizar os membros da organização: Primeiramente é necessário acabar
com o mito de que o registro de lições aprendidas não agrega valor aos processos e
apresentar as vantagens do conhecimento compartilhado para organização. A
cultura da alta direção da organização é fundamental para gerar motivação e a
participação de todos.
Coletar e registrar experiências: É necessário utilizar uma metodologia padrão
para esta tarefa, pois demandará grande esforço dos colaboradores.
Analisar sucessos e fracassos: Registrar e organizar as lições aprendidas não
garante o sucesso do processo, pois é necessário compreender e analisar os
resultados provenientes dos projetos anteriores. A não contextualização completa de
problemas ocorridos ou a omissão de eventos ocorridos pode ser prejudicial para
interpretação dos registros.
Disseminar o conhecimento: As lições aprendidas devem ser disponibilizadas para
toda organização. No entanto, a divulgação precisa levar em conta priorização e a
relevância para cada grupo.
Manter atualizados os registros: Os registros devem ser administrados
periodicamente, pois muitas vezes não é possível utilizar exatamente a mesma
solução que foi utilizada no projeto anterior. Sendo assim, esta variação deve ser
registrada assim como os respectivos impactos.
Também é importante destacar que todos os registros devem ser
disponibilizados de maneira prática e simples, contendo 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.

5.3 Lições Aprendidas – Gasnier (2010)

Para Gasnier (2000), na reunião de encerramento de fase do projeto,
aproveitando a presença de todos os envolvidos, pode-se utilizar o formulário
apresentado a seguir, Quadro 1, a fim de alinhar as boas práticas e os pontos
negativos no decorrer desta etapa.
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LIÇÕES APRENDIDAS
Nome do Cliente:

N° do Projeto:
Data:
Nome do arquivo:
Elaborado por:

Aspecto
1.

Sim

Não

Comentários

(utilize

folhas

adicionais, se necessário)

Os produtos entregues correspondem aos descritos na
proposta executiva?

2.

Foi elaborado um relatório de auditoria final dos resultados?

3.

Houve desvios entre os prazos realizados e programados

Quais

(baseline)?

desvios?

4.

foram

Houve desvios entre os custos efetivos e os orçados
(baseline)?

5.

Os desvios poderiam ter sidos evitados?

6.

Ocorreram riscos não previstos?

7.

Os clientes / usuários estão satisfeitos?

Por quê?

8.

A equipe ficou satisfeita com o apoio dos patrocinadores?

Por quê?

9.

Houve comprometimento das pessoas?

10. O projeto foi bem administrado?

Por quê?

11. Houve problemas de comunicação?
12. O projeto foi bem documentado?
13. Os fornecedores entregaram seus produtos / serviços em
conformidades com as especificações combinadas?
14. O que faríamos da mesma forma?
15. O que faríamos de maneira diferente?
16. O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do
projeto?
17. Que recomendações devemos incluir para melhorar os
próximos projetos?

Quadro 1. Formulário para coleta de lições aprendidas
Fonte: Gasnier (2000)

as

causas

dos
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5.4

Benefícios da Prática das Lições Aprendidas

Em plena era da Informação, a utilização do conhecimento como capital
intelectual tem grande importância para manter a organização competitiva no
mercado de atuação, pois o uso adequado pode agregar valor aos processos.
Para Kerzner (2006), os benefícios do uso de lições aprendidas são:


Maior segurança e agilidade na tomada de decisões, pois existe um
cenário conhecido;



Disseminação do conhecimento tácito, ou seja, formado pela vivência,
interpretação e aplicação constante de dados e informações;



Otimização de recursos devido a diminuição da ocorrência de falhas
recorrentes e retrabalhos;



Melhoria contínua dos processos, produtos, serviços ou resultados;



Identificação das boas práticas e oportunidades de melhorias da
organização através da análise dos sucessos e fracassos;



Agregação de valor devido ao aumento do desempenho de processos;



Aumento

da

satisfação

dos

colaboradores,

pois são ofertadas

oportunidades de aprendizado e demonstração de conhecimentos;


Maior competitividade no mercado devido aos motivos citados acima.

Os benefícios gerados também são notados pelos Stakeholders externos,
pois percebem a sensível melhora nos serviços prestados, ou seja, provoca a
elevação da satisfação dos clientes (WANDA, 2012).
No entanto, o processo deve ser contínuo porque não trará benefícios do dia
para noite e também não ocorrerá apenas através da utilização de programas
organizacionais complexos visto que pequenas ações podem gerar resultados
satisfatórios (NEVES, 2005).

5.5 Desafios na Prática das Lições Aprendidas

Para McElroy (2003), o maior desafio é o registro do conhecimento de
maneira clara e objetiva permitindo a disseminação de benefícios na organização.
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Também se observa, na prática, que muitas vezes as organizações têm
curto prazo para planejar e a tomada de decisão acaba sendo prejudicada
justamente por não ter um processo de gestão do conhecimento ou por não ter um
processo eficaz.
Os desafios na prática das lições aprendidas são:


Mudar a mentalidade dos colaboradores;



Aversão à tecnologia;



Conciliar as atividades relacionadas ao projeto com os registros das
lições aprendidas;



Registrar as lições aprendidas ao término do projeto antes de dar início
ao seguinte, tendo em vista que devido à cultura, as lições aprendidas
não são essenciais para a conclusão do projeto;



Falta de interesse da alta direção, pois muitos consideram que esta
prática não agrega valor ao processo.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Apresenta-se a seguir os métodos utilizados para realização desta pesquisa.

6

CONCEPÇÃO DE PESQUISA

A metodologia utilizada para este estudo de caso foi a da abordagem
quantitativa analítica, sendo conduzida pela tipologia de Pesquisa Exploratória,
Dedutiva e Aplicada. Foram usadas técnicas como análise de documentos, reuniões
em grupo, brainstorming, brainwriting e a ferramenta Microsoft Forms e Excel para
coleta de lições aprendidas e para administrar o banco de dados, respectivamente.

7

MÉTODOS DE PESQUISA

Apresenta-se a seguir os métodos utilizados para realização desta pesquisa.

7.1 Pesquisa Quantitativa

Trata-se de uma pesquisa quantitativa analítica, quanto à forma de
abordagem, pelo fato de envolver uma avaliação mais aprofundada das informações
obtidas, na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno com a busca de
explicações da relação entre a causa e o efeito (MARCONI; LAKATOS, 2005).

8

TIPOLOGIAS DE PESQUISA

Faz-se a abordagem das tipologias de pesquisa utilizadas para o
desenvolvimento do estudo, bem como suas características e aplicações.

8.1 Pesquisa Exploratória

Quanto ao objetivo, foi utilizada pesquisa exploratória, para caracterização
inicial do problema, sua classificação e definição.
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De acordo com Collis e Hussey (2006), a pesquisa exploratória é realizada
sobre um problema quando há pouco ou nenhum estudo anterior.
As pesquisas exploratórias permitem a familiarização com o tema,
disponibilizando um conteúdo apropriado para o estudo. Geralmente acontecem
como etapa preliminar de outras pesquisas, quando alguns assuntos são muito
genéricos e pretende-se uma análise eficaz, proporcionando esclarecimentos e uma
visão ampla do assunto (ORTI, 2010).
Além do mais, Vergara (2009) aponta que é necessária a busca aprofundada
dos dados, uma vez que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, de
maneira a explorar de uma melhor forma os recursos que possam levar as
informações existentes.
Com isso, optou-se por este tipo de pesquisa para obter maiores
informações e por se tratar de um tema pouco utilizado nas organizações.

8.2 Estudo de Caso

Quanto aos procedimentos técnicos, conforme Martins e Teophilo (2009), foi
aplicado um estudo de caso único como forma de investigação empírica voltada a
pesquisa de fenômenos dentro de seu contexto real. Neste caso, o pesquisador
procura compreender e interpretar um caso concreto.
De acordo com Queiroz et al. (2007), a inserção do pesquisador no grupo
observado é importante para que este interaja por longos períodos de tempo com os
sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar na
naquela situação.

8.3 Pesquisa Dedutiva

Quanto à lógica, trata-se de uma Pesquisa Dedutiva, visto que é um estudo
no qual uma estrutura conceitual e teórica é desenvolvida e depois testada pela
observação empírica (COLLIS; HUSSEY, 2006).
O método dedutivo é um método proposto pelos racionalistas Descartes,
Spinoza e Leibniz, que pressupõe a razão com a única forma de chegar ao
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conhecimento verdadeiro; utiliza uma cadeia de raciocínio descendente, da análise
geral para a particular, até a conclusão; utiliza o silogismo: de duas premissas retirase uma terceira logicamente decorrente (GIL, 1991).

8.4 Pesquisa Aplicada

É o tipo de pesquisa cujo objetivo é produzir conhecimentos científicos para
aplicação prática voltada para a solução de problemas concretos, específicos da
vida moderna. É a pesquisa que, além de produzir conhecimento, gera novos
processos tecnológicos e novos produtos, com resultados práticos imediatos em
termos econômicos e na melhoria da qualidade de vida (BOISSEL, 2004).

9

COLETA DE DADOS

Neste tópico será exposto o processo de levantamento de dados
necessários à resolução do problema apontado e a indicação de meios para atingir
os objetivos propostos, bem como na validação das hipóteses.
Segundo Orti (2010), a coleta de dados significa a fase de pesquisa em que
se indaga e se obtém dados da realidade pela aplicação de técnicas, tratando-se do
operacional da pesquisa. Esta fase de coleta de dados é muito importante para que
as outras etapas da pesquisa saiam conforme planejado e para identificar quais os
dados necessários a serem coletados de acordo com os métodos de pesquisa que
se utilizará.

9.1 Instrumento de Pesquisa

Instrumentos de coleta de dados são as ferramentas e técnicas que
permitirão a coleta, o levantamento de dados e a produção de informações (GIL,
1991).
As técnicas utilizadas para a coleta de dados do presente estudo foram:
entrevistas, aplicação de questionários e observações durante as sessões de lições
aprendidas.
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10 UNIVERSO DA PESQUISA

População (ou universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos que
possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo (SILVA,
2005). Entenda-se por população o conjunto de elementos que possuem as
características que serão objetos de estudo (VERGARA, 2007).
Amostra é parte da população ou do universo, selecionada de acordo com
uma regra ou plano. A amostra pode ser probabilística e não-probabilística (SILVA,
2005).
Amostras probabilísticas constituem amostra aleatória simples, estratificada,
sistemática, por etapas e por conglomerado. E amostras não-probabilísticas
representam amostras por tipicidade, por cotas e por acessibilidade (ORTI, 2010).
Neste estudo, a população estudada foi uma amostra não probabilística,
visto que o objetivo do presente estudo estruturar o processo de lições aprendidas
para qualquer projeto da organização.

11 RESTRIÇÕES DA PESQUISA

Há poucas referências sobre o assunto abordado no que se refere a
processos de lições aprendidas aplicados em organizações do segmento óleo e gás.
O processo proposto foi aplicado em 5 projetos da organização no período
entre julho de 2018 e janeiro de 2019. Além disso, não foi disponibilizado para todos
colaboradores o banco de dados e os indicadores de progresso do processo.
Desta forma, analisando o presente trabalho, faz-se necessário que o
processo seja replicado em mais projetos e por um período maior para observar os
benefícios que o processo pode gerar para organização.
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4 APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE LIÇÕES APRENDIDAS

Para o desenvolvimento do presente trabalho e estruturação do processo de
lições aprendidas na gestão de projetos da organização selecionada, foi utilizada a
metodologia baseada nos autores descritos no Referencial Teórico.
12 PROCESSO DE LIÇÕES APRENDIDAS

Foram descritas as diretrizes para criar, verificar, classificar, publicar e
buscar lições aprendidas na organização com o intuito de alinhar as expectativas
dos stakeholders.
Para estruturar o processo de lições aprendidas, primeiramente foi
elaborado um procedimento, no qual ficou definida sua aplicabilidade aos processos
e contratos da organização.
As responsabilidades definidas por função da organização seguem
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Função x Responsabilidade

Função
Administrador

Aprovador

Responsabilidade
Responsável pela manutenção e administração do banco de
dados, publicar lições aprendidas e gerar relatórios mensais
Validar novas lições aprendidas para publicação no banco de
dados
Qualquer um que registra uma lição aprendida ou encaminha

Usuário

para validação do aprovador
Responsável pela melhoria contínua dos processos da área e

Gerente Funcional

pela implantação das lições aprendidas nos processos sob
sua responsabilidade

Gerente de Projeto
Designado
Gerente de Projeto

Responsável pelo Projeto designado pela organização
pelo A pessoa designada pelo Gerente de Projeto para ser
responsável pelo processo de lições aprendidas do Projeto
Fonte: O autor, 2019.

Baseado nos conceitos apresentados por Santos (2018), foi elaborada a
Matriz de RACI, quadro 2, com objetivo da atividade e a ação necessária para cada
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Administrador (PMO)

Designado pelo
Gerente de Projeto

Gerente de Projeto

Gerência Funcional

ATRIBUIÇÕES

Aprovador (PMO)

RESPONSABILIDADES

Usuário (TODOS)

pessoa do projeto.

R

R

R

R

R

Atividades
Registrar lições aprendidas durante e/ou após o encerramento do
projeto.
Validar e classificar lições aprendidas para o banco de dados

R
C

A/R

Disponibilizar registro de lição aprendida para consulta

R

Administrar o banco de dados de lições aprendidas

R

Divulgar relatórios mensais de lições aprendidas
Tomar ações para aprimorar processos ou resolver problemas com
base em lições aprendidas

I

I

R

I

C

I

R

Solicitar relatório de lições aprendidas

R

A

R

Identificar as ações e implementar no registro de ação do projeto,
quando aplicável

R

A

R

Fazer Upload de novas lições aprendidas aprovadas (a aprovação
pelo Gerente de Projeto não é obrigatória)

R

A

R

Legenda:
R= Responsável A=Aprovador C=Consultado I=Informado

Quadro 2. Matriz RACI do Processo de Lições Aprendidas
Fonte: O autor, 2019

12.1 Macrofluxo do Processo de Lições Aprendidas

O macrofluxo estruturado para o processo de lições aprendidas na gestão de
projetos desenvolvido para organização está apresentado na Figura 5.
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Figura 5. Processo de Lições Aprendidas Estruturado
Fonte: O autor, 2019.

12.1.1 Identificar lições aprendidas

O conteúdo das Lições Aprendidas definido para os colaboradores, baseouse em características positivas e negativas com relação ao que agrega valor para
projetos futuros da organização:


Assegurar a retenção do conhecimento e a repetição de processos
organizacionais enxutos;



Evitar a repetição de situações indesejáveis e que trouxeram alguma
perda a empresa;



Garantir a melhoria contínua dos processos da organização.

Tais características podem estar relacionadas às seguintes situações:


Soluções inovadoras que devem ser perpetuadas;



Conhecimento adquirido que pode ser útil para outras áreas / pessoas;



Acontecimentos que podem ser evitados no futuro;



Problemas operacionais que podem ocorrer devido a alterações de
procedimentos ou padrões da organização;



Ideias que tiveram sucesso em projetos anteriores que podem gerar
oportunidades em contratos.

12.1.2 Capturar lições aprendidas

A etapa deste processo define duas formas de se capturar lições aprendidas
em momentos diferentes. Sendo o primeiro, durante o andamento do projeto e o
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segundo após o término do projeto. Os subitens abaixo descrevem como registrar
lições aprendidas nestes dois momentos.

12.1.2.1

Registro de lições aprendidas – durante o andamento do projeto

Para o registro das Lições Aprendidas durante o andamento do projeto, foi
elaborado um Formulário de Lições Aprendidas para utilização e preenchimento por
qualquer colaborador da organização e envio, via internet e intranet, ao Aprovador
(PMO).
A importância da elaboração desse Formulário foi auxiliar os usuários a
detalhar e compreender o evento ocorrido, de forma mais completa possível visto
que as informações serão compartilhadas com os demais colaboradores. Exerce a
função do brainstorming que é realizado nas sessões de lições aprendidas.
O Formulário de Lições Aprendidas contempla as seguintes informações:
1. Data: data de registro;
2. Dados do Usuário: nome e matrícula do funcionário que está registrando a Lição
Aprendida;
3. Classificação: informação se o registro é resultado de uma experiência baseada
em um problema ou uma experiência positiva;
4. Local: local ou projeto onde a lição aprendida ocorreu;
5. Origem da Lição Aprendida: categoria da lição ou o processo a qual foi gerada,
por exemplo: feedback do cliente, processo ou procedimento interno da
organização, subcontratado, etc;
6. Título: título curto descritivo;
7. Descrição da Lição Aprendida: descrição da lição aprendida da forma mais clara
possível;
8. Causa Raiz: causa raiz da lição aprendida;
9. Impactos: descrição do ganho real ou potencial ou da perda ocorrida ou evitada
no projeto ou operação. Indicação da área impactada, por exemplo: custo,
cronograma e QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde);
10. O que foi aprendido: descrição do aprendizado obtido por meio do evento
ocorrido;
11. Ações recomendadas: ações propostas ou implementadas.
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12. Referências: documentos associados com a lição (se aplicável).

12.1.2.2 Registro de lições aprendidas – encerramento do projeto

Para a coleta de lições aprendidas ao término do contrato ficaram definidas
duas possibilidades: realização de sessão de lições aprendidas, preferível quando
viável, ou preenchimento de um questionário.

Sessão de Lições Aprendidas
Conforme abordado anteriormente por Rowe e Sikes (2016), após o
encerramento do projeto o ideal é que seja realizada uma sessão de lições
aprendidas.
Para a realização da sessão de lições aprendidas na organização, foi
estabelecido que esta deve ser conduzida pelo PMO e deve contar com a presença
de representantes das áreas que participaram da execução do projeto/contrato.
Verifica-se primeiramente se há histórico de lições aprendidas do projeto e,
quando existente, são apresentadas aos participantes da sessão antes da realização
do brainstorming ou brainwriting.
No mínimo, foram elencados os seguintes tópicos para debate durante a
sessão de lições aprendidas:


Engenharia;



Operação;



Execução e Gerenciamento do Projeto;



Assuntos Comerciais ou externos;



Registro de Não Conformidades;



Penalidades contratuais;



Riscos gerenciados durante a execução do projeto;



Aquisição de materiais e serviços.
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Questionário
O questionário foi elaborado para uso no caso de a equipe do projeto ser
desmobilizada e não possuir tempo hábil para realização da sessão. Trata-se da
aplicação de um questionário individual a ser preenchido pelos colaboradores
remanescentes da equipe do projeto com o intuito de coletar as lições aprendidas
em conjunto com o PMO.
Este questionário individual foi adaptado do formulário de Gasnier (2000) e
está apresentado no Quadro 3 abaixo.

Quadro 3. Questionário de Lições Aprendidas
Fonte: Adaptado de Gasnier (2000)

40

12.1.3 Verificar e classificar lições aprendidas

Esta etapa do processo baseou-se nas etapas de Seleção, Validação e
Aplicação descritas por Souza et al. (2011) e nas etapas de Analisar e Armazenar de
Rowe e Sikes (2006).
Foi definido pelo PMO que as lições aprendidas registradas são avaliadas e
classificadas pelos aprovadores. Durante esta verificação, os aprovadores podem
buscar esclarecimentos adicionais.
Caso a lição aprendida tenha sido previamente cadastrada, esta é
complementada com o novo registro.
Situações em que o registro não atenda aos critérios descritos na etapa de
identificação de lições aprendidas, este será armazenado no banco de dados, porém
não será disponibilizado para consulta na intranet.
A avaliação e classificação das lições aprendidas abordam os seguintes
aspectos:


Conteúdo;



Clareza e Precisão;



Duplicidade;



Relevância;



Nível de Confidencialidade.

12.1.4 Buscar lições aprendidas

Para garantir a disseminação do conhecimento, conforme abordado por
Souza et al. (2011) e Rowe, Sikes (2006), foi determinado que o PMO deve efetuar a
gestão dos registros de lições aprendidas da organização para então disponibilizálos no banco de dados da intranet. Como recomendação foi definido que, no início
de um projeto e na fase de elaboração de propostas, os registros de lições
aprendidas sejam consultados previamente.
Da mesma forma, as lições aprendidas também ficam disponíveis para
consulta quando detectado problema ou situação similar à de outros contratos,
devendo fazer uso das palavras-chaves para facilitar a busca.
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12.1.5 Administrar o registro de lições aprendidas

Considerando a necessidade de revisar o banco de dados e permitir a
visualização gráfica do resultado do processo, conforme abordagem de Rowe e
Sikes (2006), foi determinado que a administração do registro de lições aprendidas
incluirá a manutenção do banco de dados para garantir que sejam disponibilizadas
apenas informações atualizadas e relevantes, bem como definido a emissão de
relatórios mensais de métricas para o monitoramento do processo de lições
aprendidas.
Também foi estabelecido que o conteúdo do relatório de métricas dependerá
do público-alvo que terá acesso às informações.
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13 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÕES

A seguir estão apresentados e analisados os resultados obtidos até o janeiro
de 2019 através da utilização do processo de lições aprendidas estruturado na
gestão de projetos da organização, conforme objetivos inicialmente definidos. Os
principais marcos da implementação do processo na organização são descritos na
Figura 6.

Figura 6. Principais marcos da implementação do processo de lições aprendidas
Fonte: O autor, 2019.

13.1 Apresentação dos Resultados

Considerando

se

tratar

de

processo

recentemente

estruturado

na

organização, conforme demonstrado na Figura 6, para análise dos resultados foi
utilizado neste primeiro momento apenas a quantidade de registros de lições
aprendidas. Posteriormente, serão avaliados a qualidade das informações quanto à
relevância dos registros inseridos, bem como os resultados obtidos por meio desse
processo com a divulgação dos relatórios de métricas mensais.
Também foi possível definir o fluxograma do processo de lições aprendidas
estruturado para organização, ou seja, a proposta do trabalho.
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Os dados parciais dos resultados obtidos até janeiro de 2019 estão
apresentados a seguir de maneira visual com sua respectiva análise crítica.

13.1.1 Elaboração do fluxograma detalhado do processo de lições aprendidas

As Figuras de 7 a 11 representam de forma detalhada o fluxograma do
processo de lições aprendidas estruturado na organização selecionada.

Figura 7. Fluxograma do processo de lições aprendidas - Etapa Identificar lições aprendidas
Fonte: O autor, 2019.

Figura 8 - Fluxograma do processo de lições aprendidas – Etapa Capturar lições aprendidas
Fonte: O Autor, 2019.
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Figura 9. Fluxograma do processo de lições aprendidas – Etapa Verificar e classificar lições
aprendidas
Fonte: O autor, 2019.

Figura 10. Fluxograma do processo de lições aprendidas – Etapa: Buscar lições aprendidas
Fonte: O autor, 2019.

Figura 11. Fluxograma do processo de lições aprendidas – Etapa: Administrar o registro de
lições aprendidas
Fonte: O autor, 2019.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de lições aprendidas na gestão de projetos foi estruturado na
organização e, como consequência, a não conformidade identificada pelos auditores
foi retirada. Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi concluído.
Em relação aos objetivos específicos, verifica-se que também foram
atendidos em quase sua totalidade, visto que faltam apenas a disponibilização de
relatórios de desempenho e do banco de dados de lições aprendidas a todos
colaboradores da organização.
Os dados obtidos até janeiro de 2019 foram analisados e repassados aos
gerentes de projetos e das áreas funcionais com o intuito de contribuir com a
melhoria contínua dos processos da organização.
O feedback dos gerentes e outras percepções obtidas durante a aplicação
do processo na organização contribuíram para recomendar melhorias ao processo
estruturado. Essas recomendações fazem parte dos objetivos específicos do
trabalho e são descritas abaixo:


Melhorar a divulgação do processo por meio do uso de murais de
comunicação e da intranet;



Realizar auditorias internas para avaliar e monitorar o processo
implementado;



Criar metas individuais aos colaboradores e considerá-las na avaliação
anual de desempenho para o pagamento da Participação nos Lucros e
Resultados (PLR);



Utilizar mais a sessão de lições aprendidas, visto que apresentou o
melhor resultado quanto a coleta de registro de lições aprendidas;



Estruturar um plano de ação das áreas para assegurar que as ações
recomendadas sejam implementadas;



Simplificar o questionário utilizado como ferramenta de captura de lições
aprendidas;



Automatizar o processo quanto ao quesito interface Formulário de Lições
Aprendidas, Banco de Dados e Relatórios, de forma a facilitar a
manipulação das informações.
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A expectativa é que este trabalho possa servir como modelo para as
organizações de qualquer porte e segmento, de modo a gerar ganhos através dos
erros e acertos ocorridos no passado.
Como recomendações para trabalhos futuros destacam-se:


Analisar a efetividade do processo estruturado de lições aprendidas
após implementação em outra organização;



Avaliar o impacto financeiro na elaboração de proposta comercial de
contratos de prestação de serviços com a utilização de lições
aprendidas;



Comparar o desempenho de projetos que utilizaram o processo de lições
aprendidas com os projetos que não utilizaram;



Reestruturar o processo de lições aprendidas proposto utilizando
ferramentas que integrem as etapas do processo de forma automática.
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