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RESUMO 

Cada vez mais o tema lições aprendidas em projetos vem se fazendo presente, haja 

vista a sua abordagem nas instituições e a crescente produção de pesquisas acadêmicas. 

Modelos para gestão de lições aprendidas vêm sendo desenvolvidos, apoiados em 

processos e ferramentas como os softwares sociais (e.g. Wikis, Blogues, Microblogues...). 

Considerando o problema do desuso ou desconhecimento de processos e ferramentas para 

a gestão de lições aprendidas em instituições, e dando continuidade ao projeto de pesquisa 

de Rosa (2015), que desenvolveu um modelo Target para gestão de lições aprendidas, 

este trabalho tem como objetivo principal validar tal modelo na prática em uma instituição  

governamental de segurança pública. Uma página Wiki foi desenvolvida para promover 

a gestão de lições aprendidas em um projeto nesta instituição. Este trabalho foi 

desenvolvido baseado no paradigma de pesquisa Design Science Research (DSR) e no 

método de pesquisa Technical Action Research (TAR). Os resultados sugerem 

incrementos ao artefato validado nos processos de liçoes aprendidas por fase do ciclo de 

vida do projeto, enquanto a utilidade e facilidade no uso da Wiki foram reconhecidos pelos 

envolvidos que, também, consideram haver efeito positivo na eficácia nos processos e 

atividades do projeto. Este trabalho de pesquisa se apresenta como original e útil. A 

originalidade se caracteriza pelo fato que o Target não havia sido ainda validado na 

prática, portanto, inédito. Já a sua utilidade se comprova pelo fato que a instituição 

governamental de segurança pública fará uso da Wiki nas próximas edições do projeto no 

qual o Target foi validado. A contribuição para a teoria ocorre à medida que se confirma 

que investir na adoção de técnicas e ferramentas em projetos é fundamental, que é 

possível inovar na segurança pública brasileira por meio das boas práticas de projetos, 

que o alinhamento das pessoas é fundamental para a gestão de lições aprendidas em 

projetos, que a fase de execução do ciclo de vida do projeto permite uma maior coleta de 

lições aprendidas em projetos, que a percepção da existência de novas ferramentas podem 

promover uma maior colaboraçao social de informações sobre projetos e que além da 

importância do processo de conscientizar, uma política para a prática de lições aprendidas 

se faz necessária. Já a contribuição para a prática se apresenta na adoção de uma 

sistemática para gestão de lições aprendidas em projetos, inédita naquela instituição.  

Palavras-chave: Projetos, Gestão de Projetos, Lições Aprendidas, Gestão de Lições 

Aprendidas, Projetos do Setor Público, Web 2.0 e Wiki. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The subject lessons learned in projects has been more and more relevant nowadays, 

considering the adoption on institutions and a growing number of academic researches. 

Models for lessons learned management have been developed, supported by processes 

and tools such as social software (eg, Wikis, Blogs, Microblogging ...). Considering the 

software adoption problem or the lack of processes and tools for managing lessons learned 

in institutions and carrying on Rose’s research project (2015) whom developed a model 

for management of lessons learned, the Target 2.0, this study’s main objective is to 

validate such a model in action on a public safety government institution. A Wiki page 

has been developed to promote the management of lessons learned in a project at this 

institution. This work was developed based on the Design Science Research (DSR) 

paradigm and the Technical Action Research (TAR) method. The results suggests  

increments to the validated artifact on the lessons learned list of processes during the 

phases of the project’s life cycle, while the usefulness and ease of use of the Wiki were 

recognized by those involved they also pointed to the positive effect on the efficiency and 

effectiveness of the processes and project activities. This research presents itself as unique 

and useful. The uniqueness is because the Target 2.0 had not yet been validated on the 

field, so it is unprecedented. Its usefulness is shown by the fact that the public safety 

government institution will make use of this Wiki in the upcoming issues of the Quality 

Award project. The contribution to the theory happens as it is confirmed that investing 

into the adoption of tools and techniques is essential, and that it is also possible to innovate 

in the Brazilian’s public safety sector by using good practices, that keeping people aligned 

is fundamental to the lessons learned management in projects. It shows that: 1. the 

implementation phase of the project life cycle allows for a greater collection of lessons 

learned; 2. the perception of the existence of new tools can promote greater social 

collaboration of information about projects; and 3. beyond the importance of raising 

awareness, a lessons learned policy is needed. The practical contribution lies on the 

adoption of a model of lessons learned management in projects, which was pioneered in 

that institution. 

Keywords: Project, Project Management, Lessons Learned, Lessons Learned 

Management, Public Sector Projects, Web 2.0 and Wiki. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Um olhar crítico sobre o admirável mundo novo dos projetos apresenta o desafio global 

para o “RPM” (Rethinking Project Management) para tornar-se muito mais difundido e 

aceito. Seis categorias abrangentes e relacionadas a gestão de projetos surgem: 

contextualização, aspectos sociais e políticos, necessidade de se repensar a prática, 

complexidade e incerteza, a realidade dos projetos e mais ampla conceituação (Svejvig & 

Andersen, 2014). 

O repensar da prática, a complexidade e incerteza em projetos, bem como, os aspectos 

sociais relacionados a colaboração da informação por meio dos softwares sociais, têm 

pressionado os estudiosos de gestão a pesquisar as regularidades do uso do conhecimento 

em projetos, bem como, usar a compreensão teórica crescente para criar estratégias que 

capturem e integrem o conhecimento de projetos em toda a organização (Lindner & Wald, 

2011; Virolainen, 2014). A escolha do processo e ferramentas para apoio aos projetos e 

às lições aprendidas nas organizações, devem considerar a necessidade do cliente de uma 

forma explícita, seus fatores organizacionais e experiências da organização (Standing & 

Kiniti, 2011; Von Krogh, 2012). 

Em projetos há a necessidade de se explicitar e compartilhar o conhecimento de forma a 

melhorar a relação entre os stakeholders, contribuindo para o aprendizado destes, 

refinando o planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos. Para 

alcançar esta contribuição, identificou-se que os processos de lições aprendidas são peças 

fundamentais para se criar uma base de conhecimento que agregue valor à organização e 

seus projetos (Ferenhof, Forcellini, & Varvakis, 2013). Contudo, as metodologias para a 

prática de lições aprendidas raramente são empregadas com sucesso (Carrillo, Ruikar, & 

Fuller, 2013). Duffield & Whitty (2014) indicam que o elemento pessoas e o fator cultura 

podem ser o mais susceptível de influenciar negativamente a gestão de lições aprendidas 

nas organizações. 

Além da importância dos modelos para gestão de lições aprendidas, percebe-se também 

a necessidade de ferramentas apropriadas. Swan, Scarbrough, & Newell (2010) e Weber, 

Aha, & Becerra-Fernandez (2001) realizaram estudos para verificar a eficácia de 

ferramentas e registraram que muitas melhorias necessitam ser implementadas. As 

ferramentas da Web 2.0, porém, aproximam os usuários dos processos de lições 
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aprendidas (e.g. processos de captura e disseminação de lições aprendidas em projetos). 

Murugesan (2007) destaca que as ferramentas da Web 2.0 possibilitam maior facilidade 

de atualização de conteúdo e reuso por meio de uma interface rica e amigável e promove 

o relacionamento entre pessoas que possuem interesses em comum. Filev (2008) 

corrobora com a evolução das ferramentas Web 2.0 afirmando que as mudanças trazidas 

pelo movimento Web 2.0 estão afetando naturalmente o gerenciamento de projetos em 

organizações. De certa forma Standing & Kiniti (2011) também concordam com a 

importância das ferramentas Web 2.0 ao afirmarem que Blogues e Wikis, entre outras 

ferramentas de segunda geração, estimulam a comunicação e colaboração, apresentando 

um potencial para melhorar as práticas de gestão de projetos existentes. Dentre tais 

ferramentas, destaca-se as Wikis que contribuem para a colaboração do conhecimento e 

consequente melhoria dos processos de trabalho (Standing & Kiniti, 2011). 

Os projetos na área de segurança pública também podem fazer uso das boas práticas de 

gestão de lições aprendidas associadas ao uso de ferramenta Web 2.0, Wiki. Braga e 

Cipriano (2009) consideram que as boas práticas de gestão de lições aprendidas em 

projetos de segurança pública agregam valor à gestão do conhecimento e podem ser 

replicadas em qualquer unidade federativa. 

1.1 - PROBLEMA DE PESQUISA  

Organizações públicas e privadas precisam capturar e difundir lições aprendidas. Na 

prática isto raramente acontece (Duffield & Whitty, 2014; Swan, Scarbrough, & Newell, 

2010; Kerzner, 2009), o que pode ser atribuído a uma classe de problemas. Estudos 

sugerem que o problema não reside na identificação da lição ou experiência, ou se isto é 

realizado com mais ou menos intensidade pela organização, não reside na capacidade de 

armazenar ou compartilhar conhecimento por meios tecnológicos, mas, sim pela 

incapacidade que as organizações parecem ter para aplicar ou incorporar em suas práticas 

a gestão de lições aprendidas (Duffield & Whitty, 2014). Falta-lhes uma forma conceitual, 

um sistema central para as organizações acessarem os registros das lições aprendidas 

sempre que necessário. Isto pode indicar a forma como as organizações esperam gerenciar 

suas lições aprendidas, por meio de uma abordagem sistêmica de aprendizagem e acessar 

as experiências passadas que permeiam toda a organização e seus processos, sistemas e 

práticas concluem Duffield & Whitty (2014). 
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O aprendizado é parte indispensável na melhoria contínua de gerenciamento de projetos 

(Kerzner, 2009). A gestão de lições aprendidas em projetos é um tema amplamente 

discutido nos meios acadêmicos e nas organizações, porém, estudos sugerem o 

negligenciamento desta área de conhecimento em projetos (Swan et al., 2010). Von Krogh 

(2012) também destaca o negligenciamento. Se uma organização não armazena e não 

aprende com seu conhecimento, desperdiça recursos e negligencia a oportunidade para 

obter vantagem competitiva (Von Krogh, 2012). 

Corroborando com Von Krogh (2012), Cohen & Levinthal ( 1990) afirmam que as lições 

aprendidas são capazes de fornecer vantagem competitiva se usadas corretamente e 

coincidem com as áreas mais amplas de gestão do conhecimento e aprendizagem 

organizacional que ajuda a promover a inovação em função de absorção da capacidade 

de organização (Cohen & Levinthal, 1990). Todavia, o uso correto e amplo dos processos 

de lições aprendidas depende, também, de ferramentas que venham colaborar para a 

disseminação das informações e, muitas vezes, tanto os processos de lições aprendidas, 

bem como, as ferramentas não são conhecidas ou utilizadas. Rosa (2015) registrou, em 

uma pesquisa realizada com gerentes de projetos no Brasil, que quanto ao uso ou 

realização de gestão de lições aprendidas, 47% dos respondentes indicaram que, sempre 

ou frequentemente, realizam a gestão de lições aprendidas nos seus projetos; 42,5% 

informaram que raramente ou nunca realizam a gestão de lições aprendidas e 10,5% 

afirmaram desconhecer se há algum processo de gestão de lições aprendidas em 

andamento na organização. Apesar de um percentual de 47% realizar a gestão de lições 

aprendidas, apenas 33.3% afirmam utilizar ferramentas para realizar a gestão de lições 

aprendidas. Do restante 47,1% raramente ou nunca utilizam ferramentas e 19,6% diz 

desconhecer o uso de ferramentas para realizar este trabalho. 

Wiewiora & Murphy (2013) sugerem que há falta de uma estrutura consistente e uma 

abordagem sistemática para produzir, armazenar e compartilhar lições aprendidas; falta 

de local específico onde as lições aprendidas são armazenadas e podem ser acessadas; 

uso de planilhas com lições aprendidas que contêm uma grande quantidade de dados 

históricos difíceis de gerenciar e crescimento incontrolável do conteúdo que afetam a sua 

qualidade e pode levar a erros de interpretação. 

Caracterizando assim uma classe de problemas, pode-se considerar que este trabalho se 

propôs a tratar o problema do desuso ou desconhecimento de processos de lições 

aprendidas em projetos, bem como, o desuso ou desconhecimento de ferramentas para 
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esta aplicação, que configuram, a ausência de uma estrutura apropriada para gestão das 

lições aprendidas numa instituição governamental de segurança pública. 

1.2 - QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS 

Um artefato, Target 2.0,  que integra os processos de lições aprendidas às ferramentas da 

Web 2.0 foi proposto por Rosa (2015) para a gestão de lições aprendidas em projetos, 

porém, em se tratando de um artefato recentemente elaborado, não foi ainda efetivamente 

validado na prática para se verificar a sua aderência. Torna-se, então, viável e oportuna a 

validação deste artefato para se verificar em que medida este suporta o uso de lições 

aprendidas em projetos. 

Este trabalho empírico valida o Target 2.0 que permeia a execução de processos para a 

gestão de lições aprendidas associadas às ferramentas da Web 2.0 (Wikis) durante o ciclo 

de vida de um projeto, por meio do paradigma de pesquisa Design Science Research 

(DSR) e do método de pesquisa Technical Action Research (TAR). 

Considerando a classe de problemas descrita anteriormente, propõem-se a seguinte 

questão de pesquisa: 

 

Em que medida o Target 2.0 suporta a gestão de lições aprendidas durante um projeto em 

uma instituição governamental de segurança pública? 

 

O principal objetivo deste trabalho é o de validar empiricamente o Target 2.0 que integra 

os processos de lições aprendidas às ferramentas da Web 2.0 durante o ciclo de vida de 

um projeto em uma instituição governamental de segurança pública. 

 

Os objetivos específicos que nortearão este trabalho são: 

 Validar a utilidade e facilidade no uso de uma Wiki que integra o Target 

2.0; 

 Validar a incidência dos processos de lições aprendidas, que integram o 

Target 2.0, nas fases do ciclo de vida de um projeto; 
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 Validar o efeito no desempenho e na qualidade dos processos e atividades 

do projeto em função da utilização do Target 2.0. 

1.3 - JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

É um grande desafio para as organizações baseadas em projetos aprender através dos 

limites do projeto (Bartsch, Ebers, & Maurer, 2013). A prática de lições aprendidas em 

projetos pode contribuir para este aprendizado. 

A gestão de lições aprendidas é importante para contribuir com a eficácia das entregas 

dos projetos e, embora haja métodos e processos estabelecidos, na prática, deficiências 

ainda ocorrem, por motivos que envolvem relacionamentos interpessoais, forma de 

condução dos processos e métodos e tecnologias ineficientes  (Rosa, 2015). 

Han & Anantatmula (2007) ressaltam a necessidade de programas de incentivo aos 

empregados para que estes sejam estimulados a contribuir com o conhecimento para 

organização. 

A literatura estabelecida em relação a processos de lições aprendidas fornece muitas 

variações sobre essencialmente três etapas do processo: identificação/captura; 

difusão/transferência e aplicação/implementação, no entanto, é a 

aplicação/implementação que parece ser a mais difícil de operacionalizar (Duffield & 

Whitty, 2014). 

As ferramentas Web 2.0 são ferramentas que possibilitam a interação entre os membros 

do projeto e promovem discussão, registros de dúvidas, erros e correções. Entretanto, 

aspectos de segurança ainda são questionados, fazendo com que as empresas optem por 

não utilizar as plataformas públicas e gratuitas existentes na rede (McAfee, 2006). 

Ferenhof et al. (2013) sugerem para estudos futuros a avaliação dos resultados obtidos 

com a implementação do processo de lições aprendidas ao longo do projeto. 

Considerando as assertivas acima, pode-se inferir que para a efetiva implementação da 

gestão de lições aprendidas em projetos numa instituição, deve-se considerar a relação 

pessoas comprometidas, métodos e processos exequíveis e, ainda, ferramentas úteis e 

fáceis de serem utilizadas, o que representa um desafio a ser vencido. 
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Este trabalho, portanto, propõe-se a avaliar o Target 2.0 na área de projetos de uma 

instituição governamental de segurança pública. A escolha dessa instituição se deu pelo 

elevado grau de engajamento dos envolvidos, até pela característica hierarquizada e de 

subordinação que a rege. Com isto, o aspecto pessoas retratado acima poderia representar 

um ponto de atenção a menos nos trabalhos de campo. 

São muitos os modelos propostos por diversos autores citados mais adiante no capítulo 

de referencial teórico, entretanto, o Target 2.0 apresenta-se como um modelo 

recentemente desenvolvido e que ainda não foi avaliado na prática. Este trabalho, 

portanto, se apresenta como original e útil, inédito em contribuir com a teoria no sentido 

de que traz uma nova perspectiva para a gestão de lições aprendidas em projetos e, 

também, para a prática, uma vez que procura atender às necessidades do usuário em seu 

ambiente em relação ao tema. 

Contudo, O’Leary (2008) destaca que um ambiente dinâmico para transferência de 

conhecimento a baixo custo de aquisição e manutenção é esperado, as partes interessadas 

podem contribuir postando documentos e relatórios de progresso ou gerando informações 

e mensagens relacionadas a um projeto ou grupo de projetos. 

Justifica-se, ainda, o desenvolvimento deste trabalho que está inserido no âmbito de um 

projeto de pesquisa “Tecnologias 2.0 na gestão de lições aprendidas em projetos” que é 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq e que contempla o desenvolvimento e validação de um artefato para a gestão de 

lições aprendidas em projetos. 

1.4 - ESTRUTURA DO TRABALHO 

Considerando os objetivos de pesquisa declarados acima, este trabalho está estruturado 

sobre três pilares principais: o teórico, o prático e conclusivo. O pilar teórico apresenta-

se nos Capítulos 1, 2 e 3, que versam sobre a introdução, o referencial teórico e 

fundamentos metodológicos, conforme detalhado a seguir: 

 Capítulo 1 – Introdução: apresentação contextualizada do tema de pesquisa, seus 

objetivos, questão de pesquisa, justificativas e contribuições do estudo; 

 Capítulo 2 – Fundamentação teórica: apresentação seletiva e atualizada dos 

conceitos que envolvem a gestão de projetos (conceitos, histórico e características 
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do ciclo de vida dos projetos), lições aprendidas em projetos (aspectos conceituais 

e processos), ferramentas Web 2.0 (conceitos e principais ferramentas) e Wikis 

(conceitos e principais características); 

 Capítulo 3 – Método e técnicas de pesquisa: escolha metodológica para este 

estudo, incluindo o delineamento da pesquisa e a descrição dos procedimentos de 

coleta e análise de dados, bem como, as limitações da pesquisa. 

Já o pilar prático apresenta-se no Capítulo 4, que representa os resultados da pesquisa-

ação técnica de campo, conforme detalhado a seguir: 

 Capítulo 4 – Análise e interpretação dos resultados: descrição dos achados da 

pesquisa-ação técnica de campo, bem como, a verificação das proposições 

realizadas; 

Já o pilar conclusivo apresenta-se nos Capítulos 5 e 6, que representam os resultados deste 

trabalho, conforme detalhado a seguir: 

 Capítulo 5 – Contribuições para a teoria e para a prática: propostas de ações para 

contribuir na gestão de lições aprendidas da organização face às lacunas 

operacionais detectadas e analisadas à luz do referencial teórico; 

 Capítulo 6 – Conclusões e recomendações: síntese dos achados, conclusões e 

sugestões para pesquisas futuras. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

O artefato Target 2.0 (Rosa, 2015) considera em sua composição o uso de processos para 

a gestão de lições aprendidas em projetos, bem como, o uso de ferramentas Web 2.0 para 

compartilhamento do conhecimento obtido, que permeiam o ciclo de vida dos projetos. 

Como este trabalho tem o objetivo de validar na prática tal artefato, uma fundamentação 

teórica se apresenta conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 

Figura 1 – Estrutura do Referencial Teórico 

Fonte: Autor 
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2.1 - GESTÃO DE PROJETOS  

Antes de conceituarmos gestão de projetos, faz-se necessário entender o que são projetos. 

O conceito de projetos tem sido aprimorado nos últimos anos, visando estabelecer um 

entendimento comum nas organizações que trabalham com esse tipo de empreendimento. 

Carvalho & Rabechini (2011) apresentam três definições para projetos que classificam 

como as mais utilizadas: 

“(1) Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo 

especifico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de altos riscos 

e devem ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, dentro de alguma 

expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus objetivos bem 

definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas (Tuman, 1983)”; 

“ (2) Um processo único que consiste em um grupo de atividades coordenadas e controladas com 

datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos (ISO 10006, 1997)” e “  (3) Um 

empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado único (PMI, 2008)”. 

Por sua vez Kerzner (2011) considera projeto como sendo quaisquer atividades e tarefas 

que: 

 Possuem um objetivo especifico a ser atingido dentro de determinadas 

especificações; 

 Possuem datas de início e término definidas; 

 Possuem limites de financiamento (se aplicável); 

 Consomem recursos humanos e não humanos (dinheiro, pessoas, 

equipamentos dentre outros); 

 São multifuncionais (cruzam diversas linhas funcionais). 

Segundo o PMI (2013) um projeto pode criar: 

 Um produto que pode ser um componente de outro item, um 

aprimoramento de outro item, ou um item final; 

 Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço (p.ex., uma função de 

negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

 Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços (por exemplo, um 

projeto Seis Sigma executado para reduzir falhas); ou  
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 Um resultado, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto 

de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para 

determinar se uma tendência existe ou se um novo processo beneficiará 

a sociedade). 

Já o gerenciamento de projetos é, segundo Kerzner (2011), o planejamento, a 

organização, a direção e o controle dos recursos da empresa para um objetivo de relativo 

curto prazo, que foi estabelecido para concluir metas e objetivos específicos. O PMI 

(2013) considera o gerenciamento de projetos como a aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos. 

Kerzner (2011) considera que todos os executivos de hoje concordam que a maioria dos 

problemas da empresa envolve a obtenção de um controle melhor e a utilização de 

recursos corporativos existentes. O autor ainda afirma que o gerenciamento de projetos é 

uma das técnicas que estão sendo consideradas para essa solução. Carvalho & Rabechini 

(2011) sugerem, por sua vez, que investir na adoção de técnicas e ferramentas de 

gerenciamento de projetos é fundamental e têm sido uma preocupação crescente nas 

empresas. 

Uma das alternativas gerenciais que nos últimos anos têm se mostrado bastante atraente 

como opção para os executivos das empresas é o gerenciamento de projetos (Carvalho e 

Rabechini, 2011). Os autores ainda afirmam que muitos executivos optam pelo 

gerenciamento de projetos, talvez, por ser uma metodologia consagrada nas grandes 

empresas, como NASA, IBM, Governo Americano e nas grandes multinacionais de 

tecnologia da informação e telecomunicações. 

Já Kerzner (2011) indica que a abordagem de gerenciamento de projetos é relativamente 

moderna. É caracterizada por métodos de reestruturação da administração e adaptação de 

técnicas especiais de gestão, com o objetivo de obter melhor controle e utilização dos 

recursos existentes (Kerzner, 2011). Exige a renúncia aos modelos organizacionais 

tradicionais de negócios, que são basicamente verticais e que enfatizam uma forte relação 

chefe-subordinado conclui Kerzner (2011). 
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2.1.1 - CICLO DE VIDA DOS PROJETOS 

Verzuh (1999) propõe uma estruturação dos projetos por meio dos processos definição, 

planejamento, execução e encerramento. Menciona que estes processos se repetem ao 

longo dos vários estágios do ciclo de vida do projeto. Maximiano (2002) corrobora deste 

pensamento ao afirmar que os processos da administração de projetos – planejamento, 

organização, execução e controle – são necessários para o projeto como um todo e para 

cada fase do seu ciclo de vida. Embora o grupo de processos para o gerenciamento de 

projetos do Project Management Institute seja o mais conhecido e utilizado em todo o 

mundo, outros importantes guias também sugerem grupos de processos para as melhores 

práticas em gestão de projetos, tais como, Projects In Controlled Environments - 

PRINCE2 (Office of Government Commerce) e ISO 21.500 (International Organization 

for Standardization). 

Com origem no Reino Unido, o PRINCE2 é o conjunto de métodos estruturado por etapas 

de um projeto e nas atividades a serem conduzidas pela equipe de gestão. Inicialmente 

este guia foi desenvolvido especificamente para projetos de sistemas de informação, 

porém, em 1996 foi lançada uma versão que pudesse atender todos os tipos de projeto. 

Este guia é separado em sete processos: 

 Definindo o projeto: processo de pré-projeto, desenhado para assegurar 

que os pré-requisitos foram capturados. Estabelece um documento com 

definição macro de qual razão do projeto e qual será o produto do projeto; 

 Dirigindo o projeto: processo que é executado desde o primeiro processo 

do ciclo até o fechamento do projeto. Aborda autorização inicial, revisão 

do documento de iniciação de projeto, verificação de etapas do projeto, 

monitoramento do progresso (provendo guias, reagindo às possíveis 

ameaças) e confirmação do encerramento do projeto; 

 Iniciando o projeto: este processo cria, entre outros, o documento de 

iniciação do projeto que define o que, por que, por quem quando e como 

será realizado o projeto; 

 Gerenciando etapas do projeto: este processo trata de prover informações 

sobre o status do projeto para o conselho do projeto. Eles são 

responsáveis pela análise de viabilidade. Um dos objetivos é assegurar 
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para o conselho que todos os produtos planejados para determinada fase 

foram completados. Entre outras atividades neste estágio é revisado o 

plano de projeto, criação de planos do próximo estágio do projeto e 

também o log de lições aprendidas, de riscos e o business case é 

atualizado; 

 Controlando a etapa do projeto: este processo cuida do monitoramento e 

controle das atividades do gerente de projeto, que envolvem alocação de 

trabalho e andamento das atividades. Realiza o dia-a-dia do 

gerenciamento do projeto; 

 Gerenciando a entrega do produto: este processo assegura que os 

produtos planejados foram criados e entregues pelo projeto. Alguns 

produtos criados ou atualizados neste processo são: plano de equipe, log 

de qualidade (visão de qualidade do trabalho realizado), log de riscos, 

relatórios de verificação das atividades (do time de projeto para o gerente 

do projeto);  

 Encerramento do Projeto: este processo tem a função de executar um 

encerramento controlado do projeto. Envolve tanto a finalização no 

encerramento, quanto o encerramento abrupto do projeto (no caso de um 

cancelamento). Devem ser preparados, entre outros, um relatório de final 

do projeto, o controle dos arquivos gerados (documentação) e um plano 

de revisão pós-projeto; 

 Planejamento: um processo utilizado repetidamente em outros processos, 

que se caracteriza por produzir um checklist de planejamento de 

determinado processo sendo tratado (com trabalho a ser realizado, datas 

de entrega, qualidade exigida, etc.), e a atualização do log de risco. Este 

processo é aplicado em todos os processos supracitados. 

A ISO (International Organization for Standardization) é a maior organização de 

desenvolvimento de padrões internacionais, desenvolvendo especificações para produtos, 

serviços e boas práticas. A ISO 21500 foi publicada em 2012 e é um guia para o 

gerenciamento de projetos. Este guia apresenta cinco grupos de processo, e como 

definição tais grupos de processo são aplicáveis em qualquer fase do projeto, sendo 

interdependentes: 
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 Iniciação: inicia o projeto ou a fase do projeto, estabelecendo 

necessidades e requisitos iniciais, objetivos e a autorização para 

prosseguimento do projeto ou da fase; 

 Planejamento: plano detalhado para estabelecer as linhas de base 

necessárias para a implementação. Neste guia o plano do projeto serve 

de base para o acompanhamento de desempenho, medição e controle; 

 Implementação: desenvolvimento das atividades de gerenciamento de 

projeto para apoiar as entregas, de acordo com o planejamento 

estabelecido. Uma das saídas deste processo são as lições aprendidas; 

 Controle: monitoramento, medição e controle do desempenho do projeto 

(comparado ao plano) - levando em consideração ações corretivas, 

preventivas e solicitações de mudança necessárias para se cumprir o 

objetivo do projeto; 

 Encerramento: estabelece o fim da fase ou do projeto e também tem o 

objetivo de estabelecer formalmente lições aprendidas a serem 

consideradas, conforme necessidade. 

Já para o PMI (2013) o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 

integração apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, logicamente 

agrupados em cinco grupos de processos. Esses cinco grupos de processos são: 

 Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir 

um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da 

obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase;  

 Grupo de processos de planejamento. Os processos necessários para 

definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação 

necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado; 

 Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar 

o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer 

as especificações do projeto; 

 Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos exigidos 

para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do 
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projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças 

no plano, e iniciar as mudanças correspondentes; 

 Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para 

finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando 

encerrar formalmente o projeto ou fase. 

Para serem efetivos, porém, modelos ou processos para a gestão de projetos devem 

possuir as seguintes características (Forsberg, 1996): 

 

 Definição explícita e operacional, utilizando estruturas, variáveis e 

relacionamentos; 

 Serem óbvios e intuitivos a todas as partes interessadas no projeto; 

 Aplicabilidade ao ambiente do projeto, assegurando o tratamento das 

complexidades e do dinamismo inerentes aos processos do projeto e aos 

seus requisitos; 

 Podem ser validados empiricamente no mundo real do gerenciamento de 

projetos. 

 

Uma vez obtido um entendimento sobre projetos, gerenciamento de projetos e o ciclo de 

vida de projetos, faz-se necessário também compreender os principais aspectos de 

projetos na área de segurança pública, haja vista que a prática do artefato de (Rosa, 2015) 

será realizada em uma instituição governamental de segurança pública. 

 

2.1.2 - PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

A teoria da complexidade embasa a imprescindível atuação trans-setorial dos atores 

governamentais e sociais envolvidos nas problemáticas do ambiente comunitário. A 

gestão por resultados desafia as organizações públicas a colocarem a perspectiva do 

cidadão em primeiro plano, remodelando todo o macroprocesso de gestão, com a 

valorização do estabelecimento de indicadores para medição de resultados que 
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efetivamente atendam às necessidades sociais. Nesse contexto apresenta-se a metodologia 

de gerenciamento de projetos, recomendada pelo Project Management Institute, como 

uma alternativa à gestão de projetos em segurança pública e justiça criminal (Braga e 

Cipriano, 2009). Os autores defendem que enquanto protagonista no atual palco de gestão 

em segurança pública e justiça criminal que se estabelece no Brasil, a adoção da 

metodologia de gerenciamento de projetos possibilita, à ação local, regional e federal, a 

superação de inúmeros obstáculos à efetividade dos resultados dos seus projetos, tais 

como: objetivos não realistas; falta de controle das mudanças; complexidade do projeto; 

prazos não cumpridos ou não realistas; parceiros que não cumprem sua parte; surgimento 

de imprevistos; lentidão nas aquisições; falta de participação do cidadão, entre outros 

empecilhos que contribuem para a não ocorrência de resultados duradouros e sustentáveis 

ao longo do tempo (Braga e Cipriano, 2009). 

Reis (2009) considera, porém, que muitos são os aspectos que recomendam observar a 

segurança pública brasileira com ferramentas de acompanhamento de longo prazo. Eles 

evidenciam que, no cenário que está posto para a segurança pública do país, a gestão de 

projetos complexos – característica do setor público - é uma possibilidade que se 

apresenta como meio de conciliação entre duas vertentes centrais de análise – a 

complexidade e a incerteza - que são reciprocamente associáveis. É possível inovar na 

segurança pública brasileira por meio da gestão de projetos, de modo que redes de órgãos 

públicos integradas nos entes federativos, sejam coordenadas em busca de objetivos 

desafiadores de longo prazo (Reis, 2009). 

Oliveira Filho (2012) contribui citando as principais diferenças observadas no 

gerenciamento de projetos do setor público, em relação ao privado, que são as seguintes:  

 Critérios de seleção: grande parte dos projetos de governo são iniciados 

principalmente para atender a necessidades das áreas de saúde, 

segurança, bem-estar, socioeconômicas e ambientais, caracterizados, em 

sua grande maioria, como não lucrativos e de viés predominantemente 

social; 

 São pautados pelo ciclo anual do orçamento, o que constitui uma 

restrição significativa no gerenciamento de projetos de governo. Os 

orçamentos são tipicamente alocados para um ano fiscal, obrigando a 

divisão de projetos e programas em módulos de um ano. Atrasos em 
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projetos podem fazer com que recursos sejam perdidos, caso o trabalho 

seja prolongado de um ano para o seguinte;  

 Sofrem grande influência do ciclo eleitoral, não só pela possibilidade de 

reversão de políticas em caso de mudança da administração, como por 

restrições legais estabelecidas pelo princípio da neutralidade, em período 

eleitoral;  

 São objeto de regulamentação intensa e pesada nas aquisições do 

governo, pela necessidade de assegurar igualdade de oportunidade para 

os licitantes de obras e serviços públicos, bem como, probidade por parte 

do órgão adquirente. 

O gerente de projetos do setor público deve estar, portanto, plenamente a par de tais 

peculiaridades, de forma a garantir o êxito do seu projeto (Oliveira Filho, 2012). 

 

2.2 - GESTÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

Os seres humanos que são quase o único a ter a capacidade 

de aprender com a experiência dos outros, também são 

notáveis por sua falta de inclinação evidente para fazê-lo 

(Adams, 1995). 

Uma pesquisa com mais de 180 respondentes, dentre eles especialistas em gestão de 

projetos, aponta que quanto ao uso ou realização de gestão de lições aprendidas, 47% dos 

respondentes indicaram que, sempre ou frequentemente, realizam a gestão de lições 

aprendidas nos seus projetos; 42,5% informaram que raramente ou nunca realizam a 

gestão de lições aprendidas e 10,5% afirmaram desconhecer se há algum processo de 

gestão de lições aprendidas em andamento na organização (Rosa, 2015). Lições 

aprendidas é, portanto, ainda um tema desafiador. 

A ideia de lições aprendidas em uma organização é que através de uma abordagem formal 

para a aprendizagem, os indivíduos e a organização podem reduzir o risco de repetição 

de erros e aumentar a chance de que os êxitos são repetidos. Lições aprendidas descrevem 

mais do que aprender com a experiência. A aprendizagem deve ser usada para justificar 

mudanças que levem a um melhor desempenho (NATO, 2011).  
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Lições aprendidas são aprendizagens obtidas no processo de realização do projeto. As 

lições aprendidas podem ser identificadas a qualquer momento. Também consideradas 

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

(PMI, 2013).  

Uma das maneiras mais comuns de compartilhar conhecimento sobre projeto é capturar 

os aspectos positivos e negativos dos projetos na forma de lições aprendidas. Se 

efetivamente utilizado, este processo pode auxiliar gerentes de projeto na reutilização do 

conhecimento e na prevenção da repetição de erros no projeto. No entanto, a execução 

dos processos de captura, armazenamento, análise e reutilização frequentemente 

permanecem abaixo do ideal. Apesar do potencial para ricas capturas de conhecimento, 

lições muitas vezes são documentadas como simples demonstrações, itens de linha 

desprovidas de contexto (Wiewiora & Murphy, 2013).  

Por sua vez, Duffield & Whitty (2016) demonstram que o alinhamento das pessoas e 

elementos do sistema (aprendizagem, cultura, social, tecnologia, processos e 

infraestrutura) podem influenciar positivamente a capacidade de uma organização e, 

portanto, aprender com histórias de experiências de projetos anteriores. 

Segundo Carrillo et al. (2013), as lições aprendidas são ativos intelectuais usados para 

criar valor com base na experiência do passado. Da mesma forma, as lições aprendidas 

contribuem para uma agenda de aprendizagem organizacional (Carrillo et al., 2013). Os 

autores ainda citam que a gestão do conhecimento é a identificação, otimização e gestão 

ativa dos ativos intelectuais para criar valor, aumentar a produtividade e suportar a 

vantagem competitiva. 

Já Schindler & Eppler (2003) afirmam que a retenção sistemática de experiências de 

projetos permite que uma empresa possa comparar seus diversos projetos mais 

sistematicamente e documentar seu problema com mecanismos mais eficazes para 

resolução. Além disso, a documentação sistemática de percalços, erros ou potenciais 

armadilhas ajuda a reduzir os riscos do projeto. 

A partir de uma perspectiva em longo prazo, a aprendizagem sistemática permite que a 

empresa desenvolva competências de projetos que a levam a uma vantagem competitiva 

sustentável. Experiências que são, por definição, vinculadas a pessoas que estão 

pessoalmente envolvidas na resolução de problemas, muitas vezes não são processos de 

uma parte de uma documentação do projeto e eles raramente são transferidos para outras 
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pessoas durante o curso de um projeto. Membros da equipe do projeto retornam às suas 

funções de linha (ou eles estão sendo movidos para outras funções), depois de ter 

completado suas tarefas no projeto, e eles normalmente levam as suas novas experiências 

com eles. Essas experiências são, então, acessíveis apenas por meio de redes informais 

(Schindler & Eppler, 2003). 

Documentos relevantes do projeto, tais como, estudo de viabilidade, um resumo, um 

relatório técnico ou um manual do usuário que tem que ser produzido para satisfazer 

requisitos mínimos de documentação, muitas vezes são superficiais e tem seu foco 

simplesmente na captura de números de negócios padronizados ou na descrição dos 

resultados do projeto. Registros das razões do fracasso em projetos ou como 

particularmente soluções eficientes têm sido construídas ou ainda como certos assuntos 

especiais foram abordados, são muitas vezes omitidos. O fim de um projeto é, portanto, 

o fim do aprendizado coletivo  (Schindler & Eppler, 2003). 

O risco de uma perda de conhecimento ao final de um projeto é um grave problema para 

as organizações, especialmente em conhecimento sobre indústrias intensivas, como 

produtos farmacêuticos, de engenharia financeira ou de alta tecnologia. As empresas 

poderiam economizar custos consideráveis, que resultam de trabalhos redundantes e da 

repetição de erros, se dominassem o ciclo de aprendizagem do projeto (Schindler & 

Eppler, 2003).  

Quando pequenos erros e problemas de projeto são ignorados ou abordados ineficazmente 

no início de um projeto, os erros tornam-se cumulativos e ampliados, afetando 

adversamente o pessoal, orçamento e programação, o que resulta em atrasos dispendiosos 

e retrabalho (Jugdev & Wishart, 2009). 

A tabela abaixo resume as diferentes abordagens analisadas na literatura, sob o ponto de 

vista de contribuição científica em gestão de lições aprendidas: 

 

Autor Contribuição Detalhe Escopo 

(USAR, 1993) 
Métodos de Lições 

Aprendidas  
Método: Revisão pós-ação  Militar 

(Nonaka, I., & 

Konno, 1998) 

Métodos de Lições 

Aprendidas  

Contexto compartilhado 

baseado no modelo SECI  
Genérico 

  



31 
 

Autor Contribuição Detalhe Escopo 

(Kotnour & Tim, 

2000) 

Processos de 

Lições Aprendidas  

Utilização do ciclo PDSA 

(Plan - Do - Study - Act) nos 

processos de lições 

aprendidas.  

Genérico 

(Wenger, 2000) 
Práticas de 

Comunidade  

Atividades de aprendizagem 

desenvolvidas para construir, 

compartilhar e aplicar o 

conhecimento na prática, por 

meio do engajamento mútuo.  

Genérico 

(Weber, Aha, & 

Becerra-

Fernandez, 2001) 

Processos e 

Métodos de Lições 

Aprendidas  

Processos: Coletar, Verificar, 

Armazenar, Disseminar, 

Reutilizar  

Genérico 

(Schindler & 

Eppler, 2003) 

Métodos de Lições 

Aprendidas  

Método baseado em 

processos: Avaliação pós-

projeto, Revisão pós-projeto, 

Controle pós-projeto, 

Revisão de Projeto / 

Auditoria de Projeto Método 

baseado em documentação: 

Micro artigos, Histórias de 

Aprendizado, Recordação 

(RECALL)  

Genérico 

(Sense, 2004) 

Arquitetura de 

Aprendizado em 

Projetos e Teoria 

da Aprendizagem 

Situada  

Abordagem de aprendizado 

baseado em aspectos sociais, 

suportado pelos 

componentes da arquitetura: 

Relações de Aprendizagem, 

Estilo Cognitivo, Gestão do 

Conhecimento, Mandato de 

aprendizagem e Pirâmide de 

Autoridade.  

Engenharia 
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Autor Contribuição Detalhe Escopo 

(Stankosky, 

2005) 

Pilares da gestão 

do conhecimento  

Ativos de organização, 

liderança, tecnologia e 

aprendizado são os 

direcionadores da gestão do 

conhecimento  

Genérico 

(Brookes, 

Morton, Dainty, 

& Burns, 2006) 

Framework gestão 

de conhecimento 

em projetos 

(aspectos sociais)  

Desenvolve um framework 

para auxiliar a gestão do 

conhecimento em projetos 

com base no 

desenvolvimento dos 

aspectos sociais  

Genérico 

(Andrade et al., 

2007) 

Processos e 

Métodos de Lições 

Aprendidas  

Processos: Coleta passiva, 

Validação, Armazenamento, 

Combinação, Reutilização, 

Disseminação  

Engenharia de 

Software 

(Schindler & 

Eppler, 2003; 

Milton, 2010) 

Métodos de Lições 

Aprendidas  

 

 

 

Métodos para capturar lições 

aprendidas: Revisão pós-

projeto ou retrospectiva, 

revisão pós-ação, entrevistas 

individuais de aprendizado, 

histórias de aprendizado, 

estimativas e avaliações, 

investigação de incidentes.  

Genérico 

(Reich, Gemino, 

& Sauer, 2012) 

Modelo para 

gestão do 

conhecimento em 

projetos  

O modelo relaciona 

elementos da gestão do 

conhecimento: ambiente 

propício, práticas de 

conhecimento e estoque de 

conhecimento com os 

conhecimentos gerados pelo 

projeto (conhecimento 

organizacional, técnico e 

valor para o negócio)  

Tecnologia da 

Informação 
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Autor Contribuição Detalhe Escopo 

(Carrillo, Ruikar, 

& Fuller, 2013) 

Roteiro de Lições 

Aprendidas em 

Projetos  

Elementos chave ou fases 

que possuem ações / 

atividades a serem 

realizadas: preparação, 

identificação das 

necessidades, processos e 

ferramentas, conteúdo e 

formatação, repositório, 

comunicação/disseminação, 

revisão  

Engenharia 

Civil 

(Sultan, 2013) Pessoas  

Importância da dimensão de 

"Pessoas" no âmbito do 

gerenciamento de projetos, 

na era da computação na 

nuvem e Web 2.0  

Genérico 

(Jugdev & 

Wishart, 2009) 

Teoria do Cuidado 

Mútuo  

Teoria de Mutual Caring 

evidencia causas 

psicológicas do porquê das 

dificuldades em compartilhar 

conhecimento  

Genérico 

 

Tabela 1 - Contribuições Científicas sobre Gestão de Lições Aprendidas 

Fonte: Adaptado de Rosa (2015). 

 

São muitas, portanto, as abordagens sobre lições aprendidas em projetos, mas, estas 

corroboram entre si no sentido de que a gestão de lições aprendidas contribui para a busca 

do sucesso do projeto e de vantagem competitiva das organizações. A seguir, serão 

abordadas algumas das principais definições sobre processos de lições aprendidas. 

2.2.1 - PROCESSOS DE LIÇÕES APRENDIDAS 

Ferenhof et al. (2013) citam que, para que a organização e o gerente de projetos obtenham 

maiores ganhos, agregando valor a ambos, faz-se necessário que o processo de gerar 

lições aprendidas seja feito ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Ao se estabelecer 

o processo de lições aprendidas estima-se mitigar os riscos associados a projetos; obter 
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uma melhor compreensão das atividades envolvidas; melhorar os processos de gestão do 

conhecimento, tais como, explicitação, disseminação e compartilhamento; aumento 

sistemático das competências dos envolvidos e; identificar a causa raiz de sucessos e 

fracassos, ajudando na melhoria do processo. 

Em se tratando de um empreendimento temporário e dinâmico, o método comum para se 

identificar melhorias em projetos é por meio das lições aprendidas. Todavia, dificuldades 

são encontradas, já que as lições geralmente estão na mente dos membros do projeto 

(conhecimento tácito) e ao menos que estas sejam capturadas em tempo hábil 

(conhecimento explícito), a organização pode não usufruir deste aprendizado (Carrillo et 

al., 2013). 

Nezafati (2009) em seu artigo destaca o modelo denominado SECI, desenvolvido por 

Nonaka e Takeuchi, cujas iniciais representam: Socialização, onde o conhecimento tácito 

é convertido para conhecimento tácito por meio da interação dos indivíduos; 

Externalização, onde transforma-se conhecimento tácito em conhecimento explícito; 

Combinação, onde há conversão entre conhecimento explícito para o conhecimento 

explícito; e Internalização, onde o conhecimento explícito é absorvido na forma de 

conhecimento tácito. O modelo SECI tem como objetivo converter o conhecimento tácito 

em conhecimento explícito.  

Outros autores propõem modelos e processos para a explicitação do conhecimento.  

Weber et al. (2001), por sua vez, estabelecem o processo de lições aprendidas em cinco 

subprocessos: 

 Coletar: envolve coletar as lições aprendidas e para tal, foram 

estabelecidos alguns métodos de coleta que são: 

o Coleta passiva - os membros submetem suas próprias lições em 

um formulário; 

o Coleta reativa - os membros são entrevistados para que as lições 

sejam coletadas; 

o Coleta pós-ação - coletam dados após ações ou perto do fim do 

projeto; 

o Coleta proativa - as lições são coletadas durante a resolução dos 

problemas; 
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o Coleta ativa - as lições são coletadas por meio da varredura de 

documentos e comunicações; 

o Coleta interativa - coleta inteligente dinâmica por meio de 

sistema, resolvendo ambiguidades em tempo real interativamente 

com o autor. 

 Verificar: time de especialistas realiza este subprocesso para validar as 

lições aprendidas coletadas, avaliando redundância, consistência e 

relevância; 

 Armazenar: abrange itens da abstração das lições aprendidas e endereça 

formatação, escolha e arquitetura do repositório, indexação. As lições 

podem estar de forma estruturada, semiestruturada e também podem ser 

mantidas em diferentes tipos de mídia; 

 Disseminar: a disseminação é tida como um dos mais importantes 

subprocessos, já que promovem a lição a ponto de ser possivelmente 

reutilizada. Os métodos para disseminação levantados neste estudo são: 

o Disseminação passiva: usuários buscam as lições em uma 

ferramenta; 

o Projeção ativa: lições são enviadas para usuários em potencial; 

o Dispersão: lições (boletins) são enviadas para toda organização; 

o Disseminação ativa: usuários são notificados com lições que eles 

marcaram como sendo relevantes para eles; 

o Disseminação reativa: utilização de um sistema de ajuda quando 

os usuários sentem que precisam de conhecimento adicional. 

 Reutilizar: A escolha de reutilização da lição ou não é do usuário, pois 

uma reutilização automática depende de uma arquitetura de lição 

aprendida embutida no sistema, o que é raro. Métodos para reutilização 

são: 

o Recomendação navegável: o sistema mostra uma recomendação 

de reutilização para que o usuário tome sua decisão de 

reutilização; 
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o Recomendação executável: o usuário pode opcionalmente 

executar a lição selecionada, porém depende de uma arquitetura 

embutida em uma ferramenta de suporte à decisão; 

o Resultado da Reutilização: envolve registrar o resultado de uma 

lição reutilizada, que pode identificar a utilidade e eficácia da 

lição selecionada. 

Já Schindler & Eppler (2003) trazem uma abordagem não só orientada a processos, mas, 

também à documentação: 

 Métodos baseados em processos: 

o Avaliação pós-projeto: um time externo ao projeto é selecionado 

de forma que não possam influenciar os resultados da avaliação. 

Eles examinam projetos terminados – geralmente após dois anos 

do término – e analisam todo o curso do projeto, requerendo 

aproximadamente seis meses de trabalho; 

o Revisão pós-ação: realizada durante o projeto, após o 

acontecimento de algumas missões ou atividades, foi 

desenvolvida originalmente pelos militares, focam na captura do 

acontecido e na comparação do que deveria ter sido feito e o que 

foi feito efetivamente; 

o Controle pós-projeto: após o término do projeto abrange um 

trabalho para formalização das metas do projeto, objetivos 

quantitativos, indicadores e provê recomendações e indicadores 

para projetos futuros; 

o Revisão de Projeto / Auditoria de Projeto: depois do término do 

projeto ou durante o curso do projeto em fases individuais, são 

conduzidas essas revisões ou auditorias (time externo) para 

identificar antecipadamente potenciais riscos focando na 

disciplina da equipe do projeto e na prevenção destes pontos 

fracos. 
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 Métodos baseados em documentação: 

o Micro artigos: documentos de meia página, escritos em um 

formato informal, que podem também ter outros micro artigos 

relacionados (links) que registram as experiências do projeto, que 

podem ser armazenados em um banco de dados e se tornarem 

disponíveis na intranet, por exemplo. Ele pode ser feito sob 

demanda, ou regularmente, sempre que há uma lição a ser 

registrada no projeto; 

o Histórias de Aprendizado: uma história com os principais 

acontecimentos e eventos do projeto, dispostos em uma ordem 

cronológica. Pode chegar até duzentas páginas compostas de 

histórias capturadas por meio de entrevistas, e após compilação, 

são validadas com todos envolvidos. A distribuição é limitada a 

workshops ou grupos de discussão; 

o Recordação: captura das lições aprendidas por meio de um 

sistema Web onde os usuários podem registrar suas lições 

aprendidas diretamente para facilitar e automatizar a captura e a 

recuperação de lições aprendidas. Possui uma inteligência que 

busca também automatizar a validade e relevância da lição 

aprendida por meio de um checklist. 

Normalmente, metodologias e processos requerem suporte por meio de ferramentas para 

que possam assim potencializar a sua utilização. As ferramentas Web 2.0 podem se 

apresentar como um facilitador neste sentido. 

 

2.3 - WEB 2.0 

O termo Web 2.0 foi oficialmente adotado pela empresa de mídia O’Reilly Media em 

2004. Ele se refere à segunda geração dos serviços Web baseados na comunidade como 

site de redes sociais, blogues, microblogues, wikis entre outras, à qual promove uma Web 

mais socialmente conectada onde todos sejam capazes de comunicar-se, participar, 
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colaborar e, incluir e editar o espaço de informações (Anderson, 2007; Ankolekar & 

Krötzsch, 2007; Pachler & Daly, 2009; Rollett et al., 2007). 

Stocker & Müller (2013) sugerem que a Web 2.0 revolucionou como as pessoas 

compartilham informações e conhecimento na Web. As ferramentas da Web 2.0 passaram 

por um incrível crescimento nos últimos anos. Aplicativos como Wikipédia, Facebook, 

Youtube, Twitter e Linkedin foram muito bem sucedidos em formar ambientes 

participativos (Stocker & Müller, 2013). 

A natureza participativa da Web 2.0 é mais bem exemplificada no Wikipédia onde as 

pessoas trabalham de forma colaborativa para incluir, produzir e atualizar conhecimento 

em contraposição às enciclopédias tradicionais onde a informação é estática e 

predeterminada. A interatividade de blogs comparado com Web sites pessoais é outro 

exemplo da natureza participativa da Web 2.0 que se situa em importante contraste com 

o controle de acesso nas aplicações geralmente usadas nas empresas (Paroutis & Al Saleh, 

2009). 

A Web 2.0 é uma coleção de tecnologias, negócios, estratégias e tendências na qual o 

usuário contribui de uma forma mais dinâmica e real (Murugesan, 2007). A assertiva de 

Murugesan (2007) é corroborada quando Cleveland (2012) e Grace (2009) indicam que 

emergentes mídias sociais, software social ou ferramentas 2.0, tais como, blogues, 

microblogues e Wikis têm ganhado visibilidade e uso por gestores de projeto para apoiar 

processos e tarefas cotidianas (Cleveland, 2012; Grace, 2009). 

O uso destas ferramentas, que suportam interação em grupo para criação e troca de 

conteúdo, também já é uma realidade no mundo corporativo, pois, é crescente o número 

de empresas migrando para estas tecnologias (Filev, 2008; B Gholami & Murugesan, 

2013; Levitt, 2011).  

A Web 2.0 pode estar ligada diretamente à sobrevivência da empresa, pois, as tecnologias 

2.0 podem ajudar as empresas a desenvolver mecanismos para acompanhar as mudanças 

dos negócios, as mudanças dos mercados e as inovações (Riemer & Scifleet, 2012). 

Por outro lado, o uso de ferramentas sociais ainda é um desafio. Alguns estudos (Grace, 

2009; Majchrzak, Wagner, & Yates, 2006) destacam algumas motivações que podem 

justificar a não inclusão das ferramentas sociais nas empresas e em projetos: 

1. Falta de cultura dos colaboradores na aplicação de tecnologias 2.0 nas empresas;  
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2. Falta de conhecimento sobre o uso destas ferramentas;  

3. Falta de treinamento adequado dos colaboradores antes do uso destas ferramentas;  

4. Falta de comunicação entre os colaboradores em projetos;  

5. Adequação da estrutura de armazenamento destas informações (hardware e software);  

6. Dificuldade de uso destas tecnologias por profissionais sêniores.  

Outros problemas relativos à gestão do conhecimento organizacional são apresentados 

(Grudin & Poole, 2010):  

1. Falta de apoio da gestão;  

2. Dados que são difíceis de encontrar ou desatualizados; 

3. Problemas de usabilidade de software. 

 A aceitação do uso de tecnologias Web 2.0 em ambiente corporativo pode ser analisada 

sobre diversos aspectos que influenciam a intensão de compartilhamento do 

conhecimento por indivíduos (Papadopoulos, Stamati, & Nopparuch, 2013;  Gholami & 

Murugesan, 2011; Von Krogh, 2012), como os  citados a seguir: 

 Influência social – Os indivíduos devem cumprir papeis definidos por 

outros. Indivíduos exercem influência social, possuem um papel 

importante, que afetam o ambiente, o comportamento de outros, 

alterando o ambiente. Normas subjetivas afetam fortemente a intensão 

de compartilhar; 

 Aceitação da tecnologia – A facilidade de uso, a utilidade percebida pelos 

indivíduos, a compreensão clara a respeito fatores de qualidade, afetam 

positivamente a aceitação da tecnologia pelo indivíduo. O processo de 

aceitação está ligado ao prazer e a diversão de compartilhar; 

 Teoria social cognitiva – A imagem é a recompensa, a teoria social 

cognitiva associa a confiança das pessoas em partilhar, com as 

recompensas resultantes. A recompensa esperada por indivíduos vem em 

forma de benefícios como reputação e relacionamento esperado; 

 Altruísmo – Definido como vontade natural do indivíduo em ajudar. O 

altruísmo afeta positivamente a vontade de compartilhar; 
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 Intenção de participação e atitude – A intenção de participação e atitude 

afeta positivamente o compartilhamento. 

A crescente adoção de equipes virtuais em projetos impulsionado pela globalização 

colabora com a necessidade da mobilidade dos funcionários e da necessidade de tomada 

de decisão coletiva e rápida por membros que estão em locais diferentes. Isto contribui 

para o uso das ferramentas colaborativas da Web 2.0 - as wikis, os blogues, microblogues, 

fóruns de discussão e plataformas de redes sociais - no suporte à tomada de decisão 

(Turban, Liang, & Wu, 2011). 

O uso de Wikis para apoiar a disseminação e a aplicação de lições aprendidas em projetos 

é sugerido por Duffield & Whitty (2014). As Wikis são as ferramentas Web 2.0 que mais 

são indicadas e recomendadas em todos os processos de lições aprendidas (Rosa, 2015). 

A próxima seção apresenta, em destaque, as ferramentas Wikis como uma das mais 

conhecidas e utilizadas ferramentas de Web 2.0. 

 

2.3.1 - WIKIS 

Os termos Wiki (traduzindo-se como "rápido, ligeiro, veloz", pronunciado AFI: [ˈWiki] 

ou AFI: [ˈviti], dependendo do dialeto havaiano) e WikiWiki são utilizados para identificar 

um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software colaborativo 

usado para criá-lo. As Wikis nasceram no ano de 1993-1994, a partir do trabalho de Ward 

Cunningham. O termo "Wiki Wiki" significa "extremamente rápido" no idioma havaiano. 

Este software colaborativo permite a edição coletiva dos documentos usando um sistema 

que não necessita que o conteúdo seja revisto antes da sua publicação  (Wikipédia, 2015). 

A maioria das aplicações de Wikis tem recursos de pesquisa e indexação. Os sites 

baseados na tecnologia Wiki permitem escolher se o acesso deverá ser limitado aos 

usuários registrados. A amplitude das alterações que são monitoradas e revisadas varia de 

site para site. O exemplo mais conhecido de tecnologia Wiki é a Wikipedia, uma 

enciclopédia online extremamente popular e bem-sucedida (Hester, 2010). 

Os autores das páginas Wikis podem fazer referências através de hiperligações para 

páginas existentes. Com seu foco na criação de incremento do conhecimento e 

aprimoramento, gerenciamento de versão, e participação multiusuário, Wikis podem 
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efetivamente ser uma tecnologia aberta para o registro colaborativo de conhecimento 

(Wagner, Wagner, Bolloju, & Bolloju, 2005). 

Os recursos adicionais incluem formatação de texto simples, links externos, upload de 

arquivos, histórico de mudanças de uma página e um sandbox (ambiente de testes isolado) 

que serve como uma área de treinos para novos usuários fazem experimentos de criação 

e edição de páginas. O histórico de páginas também permite recuperar versões anteriores, 

servindo assim como mecanismo de reversão possibilitando à comunidade de usuários 

proteger-se contra conteúdos perniciosos (Hester, 2010). 

De um ponto de vista mais organizacional,  Gholami & Murugesan (2013) definem Wiki 

como  sendo uma simples, mas, poderosa ferramenta colaboradora baseada em um 

sistema da Web ou, até mesmo, de gestão de conteúdo para criação e edição do material 

a ser armazenado. 

Por sua vez, Prasarnphanich & Wagner (2009) definem o ''caminho'' Wiki como o sistema 

subjacente de princípios ou normas sociais, em parte incorporado na tecnologia Wiki e, 

em parte, compartilhada como um código de conduta dentro da comunidade Wiki. A Wiki 

têm sido descrita como uma ferramenta de democratização do conhecimento (Meloche, 

Hasan, Willis, Pfaff, & Qi, 2009).  

Para Riemer & Scifleet (2012) as tecnologias de mídia social estão fazendo incursões 

rápidas em empresas. Os autores ainda afirmam que no contexto do trabalho de 

conhecimento intensivo, as proposições de melhoria da comunicação, compartilhamento 

de informações e envolvimento do usuário parecem particularmente promissoras, pois, os 

resultados apresentados com o uso de tecnologias sociais estão cada vez mais agregando 

valor nos produtos e nos serviços.  

Segundo Meloche et al. (2009), a Wiki está alinhada com uma abordagem pragmática ao 

contribuir para a evolução incremental de gestão de conhecimento corporativo, tendo 

sempre um  colaborador responsável pela gestão do conhecimento, intitulado como 

Corporate Knowledge Worker, buscando adquirir e disseminar "conhecimento vivo".  

Para Holtzblatt (2009), no entanto, no que tange a gestão de projetos, o estudo de Wikis 

corporativos tem sido escasso e algumas publicações sobre Wikis em intranets 

corporativas têm ocorrido de forma isolada (Holtzblatt, 2009). Nesses estudos constatou-

se que a tecnologia Wiki foi usada para apoiar uma ampla gama de atividades de trabalho 

dentro de uma empresa, incluindo a colaboração da equipe de projetos, planejamento de 
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projetos, gerenciamento de projetos, a disseminação de informação no centro das 

comunidades de prática, e-learning, suporte técnico, gestão de relacionamento com 

clientes e gestão de recursos (Holtzblatt, 2009).  

Bebensee, Helms, & Spruit (2012), porém, acrescentam que alguns grupos usam 

plataformas Wiki para facilitar a gestão de projetos. Informações e experiências 

registradas em relatórios de projetos e manuais de como foram executados os projetos 

anteriores, são recuperados a partir da plataforma Web, principalmente para facilitar a 

comunicação e colaboração entre os membros de equipes de projeto.  

Por meio de Wikis, Stocker, Richter, Hoefler, & Tochtermann (2012) enfatizam que as 

informações podem ser consultadas a qualquer momento e os membros da equipe 

corrigirem os problemas ali mencionados em tempo real. Isso colaboraria diretamente 

com as lições aprendidas gerando uma consciência mais efetiva do potencial destas 

ferramentas, contribuindo diretamente sobre o poder estratégico que pode ser agregado 

em diversos projetos, reduzindo custos e tempo.  

Standing & Kiniti (2011) contrapõe a ideia de uma consciência mais efetiva ao uso das 

Wikis, considerando que a falta de diretrizes claras no uso Wiki, porém, principalmente 

onde as empresas não possuem políticas definidas para o uso de Wiki, pode levar a 

confusões de ideias no uso das Wikis (Standing & Kiniti, 2011).  

Apresentado como um caso de ambiguidade que corrobora com Standing & Kiniti (2011), 

a Wiki implantada no MITRE Corporation apresentou ambiguidade quando alguns 

membros queriam usar o Wiki para o gerenciamento de projetos, enquanto outros queriam 

usá-lo para entradas enciclopédicas .(Holtzblatt, 2009). 

O’Leary (2008) também destaca o uso de Wikis na gestão de projetos, no qual as empresas 

podem usar Wikis para capturar informações sobre projetos. Os participantes podem 

postar documentos e relatórios de progresso ou gerar informações e mensagens 

relacionadas com um projeto na Wiki.  

Os usuários Wiki em organizações podem ser classificados em três tipos: (1) usuário 

somador que adiciona conteúdo e páginas; (2) usuário sintetizador que integra, organiza 

e reescreve conteúdo e (3) usuário comentarista que comenta e faz pequenas correções 

(Majchrzak et al., 2006). 

Standing & Kiniti (2011) destacam também os principais fatores que devem ser 

considerados pelas empresas num processo de adoção de Wikis: (1) um propósito claro 



43 
 

para a criação da Wiki, (2) ambiente com uma cultura de colaboração desenvolvido, (3) 

capacidade de gestão do conhecimento, (4) processo formal de inovação na empresa e (5) 

uma gestão clara de intenção e propósitos. Wikis requerem um objetivo para o seu uso. 

Identificaram que algumas Wikis foram adotadas apenas com objetivos vagos e isso 

muitas vezes resulta em uma falta de participação dos colaboradores, concluem os 

autores. 

A característica colaborativa da Wiki pode ser complementada pela capacidade de reverter 

alterações desastrosas e indesejáveis, de forma incremental e com foco no gerenciamento 

de versões, que são armazenadas e controladas. Com o recurso incremental e foco na 

criação do conhecimento, a Wiki se caracteriza entre as ferramentas colaborativas. As 

características de uma Wiki incluem (Wagner & Bolloju, 2005; Gholami & Murugesan, 

2011): 

 Publicação rápida – Ser Speed Web é um termo utilizado em ambiente 

de engenharia de software, onde com um click, o resultado é refletido no 

servidor e publicado automaticamente; 

 Organizada – A organização por tópicos, a indexação por tópicos e o 

armazenamento do histórico das alterações; 

 Grupos – Delimitação por grupos para publicação, grupos de leitores, 

com recursos que facilitam a restrição de acesso a grupos fechados; 

 Segurança – O controle de acesso oferece controle pela administração e 

medidas de segurança; 

 Versionamento – O gerenciamento do histórico das mudanças prove 

originalmente, permitindo rollback simples quando necessário; 

 Prática e Comunidade – Possui como característica em destaque, 

contribuir para melhores práticas. 

 

Atualmente existem vários tipos de Wikis (Grace, 2009). Entre elas estão: 

 Wiki pessoal onde o usuário o mantém como uma forma de mapa de conceito ou 

periódico para uma ideia; 
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 Wiki semântico onde o conhecimento usado é descrito em um determinado 

padrão que permite processamento automatizado como uma Web semântica; 

 Wiki corporativo que é utilizado principalmente internamente em um contexto 

corporativo ao contrário do wiki público na internet; 

 Wiki estruturado que combina os benefícios de compartilhamento e colaboração 

de um wiki pleno com os elementos estruturados de um banco de dados para 

permitir a organização de informações para quando seja necessário; 

 Wiki ponto-a-ponto onde as páginas são compartilhadas entre os pontos em um 

sistema sem servidor. Esse wiki é armazenado nos computadores dos usuários e 

trazem menos elementos de segurança. 

Bebensee et al. (2012) afirmam que como ferramenta de colaboração, a Wiki pode 

contribuir para os projetos com informações de projetos anteriores, gestão e envio de 

relatórios de acompanhamento e reporte, acesso a lições aprendidas, facilitar a 

comunicação entre a equipe do projeto. 

Segundo Holtzblatt (2009), no entanto, o estudo de Wikis em empresas são raros, 

oferecendo assim uma rica fonte de estudo ainda não explorada. Se realizarmos um 

recorte no ambiente organizacional para projetos, reduzimos ainda mais os estudos sobre 

o uso de Wikis como ferramenta Web 2.0 em projetos. 

O uso de processos de lições aprendidas associado ao ciclo de vida do projeto e à 

utilização de ferramentas Web 2.0 é retratado no modelo proposto por Rosa (2015) para 

a gestão de lições aprendidas em projetos que será apresentado na seção a seguir. 

2.4 - MODELO TARGET 2.0 

Rosa (2015) em sua pesquisa propõe um modelo de adoção de tecnologias de informação 

2.0 para suportar a gestão de lições aprendidas em projetos. A Figura 2 representa o 

modelo Target 2.0, que é um modelo para gestão de lições aprendidas em projetos 

baseado em ferramentas da Web 2.0. 
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Figura 2 - Estrutura do modelo Target 2.0. 

Fonte: Rosa (2015), página 104. 

A autora considera que na parte superior do modelo são apresentadas as fases do ciclo de 

vida do projeto. Para cada fase, podem ser utilizados os processos de lições aprendidas, e 

abaixo de casa fase é evidenciada a ordem de priorização de cada processo. A ordem de 

priorização sugere quais processos seriam mais indicados em determinada fase, em ordem 

de importância para sua aplicação. Desta forma, cada fase do projeto detalha-se como: 

 Na fase de Iniciação a ordem de priorização dos processos é: Conscientizar, 

seguido de Reutilização, Coletar e Verificar e Armazenar e Disseminar; 

 Na fase de Planejamento a ordem de priorização dos processos é: Reutilização 

seguido de Coletar e Verificar, Conscientizar e Armazenar e Disseminar; 

 Na fase de Controle a ordem de priorização dos processos é: Coletar e Verificar, 

seguido de Armazenar e Disseminar, Reutilizar e Conscientizar; 

 Na fase de Execução a ordem de priorização dos processos é: Reutilização seguido 

de Coletar e Verificar, Armazenar e Disseminar e Conscientizar; 

 Na fase de Encerramento a ordem de priorização dos processos é: Armazenar e 

Disseminar seguido de Coletar e Verificar, Conscientizar e Reutilizar. 
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Desta forma, quanto à gestão de projetos, este modelo apresenta os processos de forma 

que estes possam ser utilizados em qualquer fase do ciclo de vida do projeto, evitando 

que a gestão de lições aprendidas seja inflexível e sugerindo que os diversos processos 

possam acontecer em qualquer momento do projeto (Rosa et al., 2016). Para cada fase do 

projeto foram selecionados os processos de lições aprendidas por ordem de priorização, 

ou seja, os processos considerados mais importantes para aquela fase do projeto. 

Rosa (2015) comenta que abaixo das fases do ciclo de vida do projeto ilustra-se o 

relacionamento dos processos de lições aprendidas com as ferramentas da Web 2.0. Para 

cada processo foi selecionada uma ferramenta específica. Desta forma, as ferramentas em 

negrito, são as mais indicadas ou recomendadas. No processo de conscientizar foram 

apontadas as Wikis e as Redes Sociais, para coleta/verificação as Wikis, as Redes Sociais, 

os Blogues e o Office na Web. Em armazenamento/disseminação as sugestões foram 

Wikis, Redes Sociais, Blogues e RSS. Finalmente, na reutilização, as Wikis foram 

mencionadas como a ferramenta mais adequada para suportar esse processo (Rosa, 2015). 

A ferramenta Wiki, portanto, apresenta-se comum a todos os processos e fases do ciclo 

de vida do projeto. 

Rosa (2015) explica que o processo de verificação foi agregado ao processo de coleta, 

assim como o processo de disseminação foi agregado ao processo de armazenamento. 

Esta unificação foi inserida no modelo, pois o processo de verificação foi considerado um 

processo opcional e que poderia ser realizado no momento da coleta. O processo de 

disseminação foi unificado ao processo de armazenamento, pois pode ser disparada uma 

notificação no momento do armazenamento. Este foi unificado ao armazenamento, mas, 

pode ocorrer intrinsicamente em conjunto com o processo de conscientização conclui a 

autora. 

A Wiki é reconhecida como o repositório oficial das informações de lições aprendidas. 

Os blogues e as redes sociais são úteis para fomentar a discussão. O Office na Web é uma 

ferramenta útil para montar um repositório de informações temporárias para os indivíduos 

ou para o projeto como um todo, de forma que todos possam colaborar no mesmo 

documento, até que este passe ao repositório oficial. A RSS é a ferramenta para 

disseminar as informações e que pode estar presente ou embutida na plataforma Wiki 

(Rosa, 2015). Desta forma, quanto à gestão de projetos, este modelo apresenta os 

processos de forma que estes possam ser utilizados em qualquer fase do ciclo de vida do 

projeto, evitando que as lições aprendidas sejam um processo inflexível e sugerindo que 
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os diversos processos possam acontecer em qualquer momento do projeto. Para cada fase 

do projeto, foram selecionados os processos de lições aprendidas por ordem de 

priorização, ou seja, os processos que são tidos como mais importantes para aquela fase 

do projeto conclui (Rosa, 2015). 

Abaixo das fases do ciclo de vida do projeto ilustra-se o relacionamento dos processos de 

lições aprendidas com as ferramentas da Web 2.0. Para cada processo foi selecionada uma 

ferramenta específica, de acordo com as respostas das entrevistas e do questionário. Desta 

forma foram adotadas as sugestões, e as ferramentas em negrito, são as mais indicadas ou 

recomendadas de acordo com a coleta de dados. No processo de conscientizar fora 

apontado as Wikis e Redes Sociais, para coleta/verificação as Wikis, Redes Sociais, 

Blogues e Office na Web. Em armazenamento/disseminação as sugestões foram Wikis, 

Redes Sociais, Blogues e RSS. Finalmente, na reutilização, as Wikis (Rosa, 2015). 

A autora explica, ainda, que o processo de verificação foi agregado ao processo de coleta, 

assim como o processo de disseminação foi agregado ao processo de armazenamento. 

Esta unificação foi inserida no modelo, pois o processo de verificação foi tido como um 

processo opcional e que poderia ser realizado no momento da coleta. O processo de 

disseminação foi unificado ao processo de armazenamento, pois pode ser disparada uma 

notificação no momento do armazenamento. Desta forma, ele foi unificado ao 

armazenamento, mas pode ocorrer intrinsicamente em conjunto com o processo de 

conscientização. 

A Wiki é reconhecida como o repositório oficial das informações de lições aprendidas. 

Os blogues e redes sociais são uteis para fomentar a discussão. O Office na Web é uma 

ferramenta útil para montar um repositório de informações temporária para os indivíduos 

ou para o projeto como um todo, de forma que todos possam colaborar no mesmo 

documento, até que este passe ao repositório oficial. A RSS é a ferramenta para 

disseminar as informações e que pode estar presente ou embutida na plataforma Wiki 

(Rosa, 2015). 
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2.5 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

O referencial teórico apresentado acima contribui para contextualizar o Target 2.0 em 

seus principais pilares: Processos de lições aprendidas, fases do ciclo de vida dos projetos 

e tecnologias Web 2.0 – Wikis. Percebeu-se que a gestão de lições aprendidas é importante 

para contribuir para a eficácia dos projetos, entretanto, que na prática, ainda existem 

deficiências motivadas por aspectos culturais, na condução dos processos e uso de 

tecnologias adequadas. 

Autores como Weber et al., (2001), Andrade et al. (2007), Milton (2010) e  Carrillo et 

al., (2013) contribuem com abordagens sobre lições aprendidas em projetos, mas, além 

de frameworks fundamentados em processos, ferramentas Web 2.0 se apresentam como 

facilitadoras para o devido armazenamento e disseminação de dados e informações sobre 

lições aprendidas em projetos. Levy (2009) considera, porém, que possuir um processo 

escrito e alinhado com os integrantes do projeto é bastante relevante, no entanto, o sucesso 

do processo não será alcançado somente adotando ferramentas. 

A instituição, por meio da alta administração, precisa implementar políticas que 

incentivem as boas práticas da gestão de lições aprendidas, não só ao final do projeto na 

fase de encerramento como normalmente é praticado (quando praticado), mas, em todas 

as fases do ciclo de vida do projeto. O gerente de projetos tem um papel fundamental no 

sentido de conscientizar todos os envolvidos no projeto, o tempo todo, sobre tais práticas. 

O Target 2.0 reúne todos estes pilares como proposta para se praticar lições aprendidas 

em projetos. Processos são considerados em todas as fases do ciclo de vida do projeto, 

fazendo uso de tecnologias Web 2.0. No entanto, o Target 2.0 apresenta-se como um 

modelo ainda exclusivamente teórico, sem ter sido experimentado, observado na prática. 

A aplicação do Target 2.0 numa instituição governamental de segurança pública 

possibilitará a obtenção de uma nova perspectiva da prática de lições aprendidas. 

Processos de lições aprendidas serão executados em distintas fases do ciclo de vida do 

projeto, permeados pelo uso de ferramenta Web 2.0 – Wiki, considerando o envolvimento 

de vários níveis hierárquicos daquela instituição. Considera-se, portanto, que todos os 

elementos que podem exercer alguma influência – processos, fases, ferramentas e pessoas 

– serão observados e analisados durante os trabalhos de campo. 
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3 - MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Uma pesquisa parte de uma dúvida ou problema e busca uma resposta ou solução usando 

um método científico. É o método que revela a ordem imposta aos diferentes processos 

necessários para atingir o resultado desejado (Cervo & Bervian, 2002).  

Resultante de um trabalho científico já concluído dentro desta mesma linha de pesquisa, 

um modelo para gestão de lições aprendidas foi desenvolvido: Target 2.0 (Rosa, 2015). 

Tal modelo é apresentado e avaliado na área de projetos de uma complexa e respeitada 

instituição governamental de segurança pública. Objetivando atender às necessidades do 

usuário em seu ambiente no que tange a gestão de lições de aprendidas em projetos e, 

principalmente, o incremento do modelo Target 2.0, este trabalho adota o paradigma de 

pesquisa Design Science Research - DSR e o método Technical Action Research – TAR. 

Hevner (2007) apresenta uma visão do Design Science Research fundamentado em três 

ciclos, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 

Figura 3 - Ciclos do Design Science Research. 

Fonte: Adaptado de Hevner (2007). 

 

O ciclo de relevância inicia com uma aplicação que não só fornece os requisitos para a 

pesquisa (por exemplo, a oportunidade ou problema a ser abordado) como entradas, mas, 

também define critérios de aceitação para a avaliação final dos resultados da investigação. 

É relevante para o usuário assegurar que o artefato pode melhorar o seu ambiente e como 
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isso poderá ser medido, bem como, se o estudo de campo do artefato pode ser executado 

por meio de métodos de transferência de tecnologia apropriada (Hevner, 2007).  

Já em relação ao ciclo de rigor, Hevner (2007) explica que este fornece conhecimento 

passado para o projeto de pesquisa para assegurar a sua inovação. Depende dos 

pesquisadores uma pesquisa aprofundada que referencie a base de conhecimento, a fim 

de garantir que os desenhos produzidos sejam contribuições da pesquisa. Rigor na 

pesquisa baseia-se na seleção e aplicação das teorias e métodos adequados para a 

construção e avaliação do artefato. Adições à base de conhecimento como resultados de 

pesquisa devem incluir todas as extensões para as teorias e métodos originais feitas 

durante a pesquisa, novos meta-artefatos (produtos de design e processos) e experiências 

adquiridas com a realização da pesquisa de campo e teste do artefato no ambiente de 

aplicação. Contribuições da pesquisa para a base de conhecimento são fundamentais para 

a aceitação da pesquisa pelo público acadêmico. Apenas contribuições tidas como úteis 

para o ambiente são bem recebidas pelo público praticante. 

Por fim, o autor apresenta o ciclo de desenho como sendo o coração de qualquer projeto 

de pesquisa. Este ciclo de atividades de pesquisa considera a construção de um artefato, 

a sua avaliação e feedback posterior para refinar ainda mais o desenho. Durante a 

execução do ciclo de criação, é importante manter um equilíbrio entre os esforços 

despendidos na construção e avaliação da evolução do artefato desenhado. Ambas as 

atividades devem ser convincentes e baseadas em relevância e rigor. Havendo um 

argumento forte para a construção do artefato, é insuficiente se a avaliação subsequente 

for fraca. Design Science Research é essencialmente pragmática na natureza devido à sua 

ênfase na relevância, fazendo uma contribuição clara para a aplicação no ambiente. A 

utilidade prática por si só não define uma pesquisa científica. É a sinergia entre relevância 

e rigor e as contribuições ao longo desses ciclos que definem a boa pesquisa (Hevner, 

2007). 
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Figura 4 - Relevância e Rigor da Pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2014) 

 

Em linha com o paradigma de pesquisa DSR, o método de pesquisa adotado neste trabalho 

é o TAR - Technical Action Research. Enquanto a maioria dos métodos de pesquisa 

empírica buscam estudar o fenômeno como ele é atualmente, os pesquisadores que usam 

os métodos de ação (e.g. pesquisa-ação) buscam intervir nas situações estudadas 

(Wieringa & Moralı, 2012). 

Uma característica que distingue a pesquisa-ação é o envolvimento ativo e deliberado do 

pesquisador no contexto de sua pesquisa. Diferentemente dos métodos de ciência 

objetivos onde se espera que o pesquisador seja um espectador imparcial no contexto da 

pesquisa (Chalmers, 2013), o pesquisador que se utiliza do método da pesquisa-ação é 

considerado um participante-chave no processo de pesquisa, trabalhando em colaboração 

com outros atores interessados e/ou afetados para causar mudanças no contexto do 

problema  (Checkland, 1991; Hult & Lennung, 1980). 
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O pesquisador traz um sistema intelectual e conhecimento de métodos e processos para o 

contexto de pesquisa e, em contrapartida, o proprietário do problema traz o conhecimento 

do contexto. Desse modo a pesquisa-ação evolui, como uma função das necessidades e 

competências de tudo que estiver envolvido  (Susman & Evered, 1978), fazendo uso de 

um elemento essencial dessa estratégia de pesquisa que é o desejo de compartilhar e assim 

aprender, um resultado no qual são amplificadas as competências de todos os envolvidos 

(Hult & Lennung, 1980). 

Diferenciado do método AR – Action Research que é reconhecido como: um método de 

pesquisa (ação) no qual os processos sociais complexos possam ser estudados 

introduzindo mudanças e observados quanto aos efeitos produzidos  (Baskerville, 2001); 

e como um método para pesquisa (ação) do nicho da ciência social que ocupa um espaço 

definido pelo foco em problemas práticos com relevância teórica  (Warner, 1974), o 

método de pesquisa TAR ou pesquisa-ação técnica apoia a busca da solução de um 

problema utilizando um artefato ou prescrição, estreitando a distância entre a teoria e a 

prática (Wieringa & Moralı, 2012). 

 

 

Figura 5 – Estrutura TAR. 

Fonte: Adaptado de Wieringa (2014). 

 

  

Contexto de pesquisa TAR - Technical Action Research

Pesquisador empírico ColaboradorPesquisador

• Investiga o problema
• Desenha a solução
• Valida a solução

• Analisa o problema 
de pesquisa

• Pesquisa e infere 
sobre um desenho

• Valida o desenho
• Executa a pesquisa

• Analisa dados

• Investiga o problema
• Desenha a solução
• Valida a solução
• Implanta solução
• Avalia implantação 



53 
 

Carr & Kemmis (2004) explicam que o objetivo da pesquisa-ação técnica (TAR – 

Technical Action Research) é a prática eficiente e eficaz, julgada por referência a critérios 

que não podem ser analisados por si mesmos no curso do processo de pesquisa-ação (AR 

– Action Research).   

A escolha do método TAR para este estudo, insere o uso do modelo Target 2.0 que, 

doravante, assume a classificação de artefato Target 2.0, dentro do contexto da pesquisa: 

a perspectiva prática que a ciência requer empiricamente (Dresch, 2014). A participação 

de stakeholders, contribuindo com seu ambiente prático, apoia a validação real para a 

pesquisa e complementa o resultado em ambiente profissional. Considerando as etapas 

do Design Science Research conforme ilustra a Figura 6 e o fato de que o artefato Target 

2.0 desenvolvido recentemente por Rosa (2015) ainda não foi avaliado empiricamente, 

esta pesquisa parte da etapa “Avaliação do Artefato” destacada em pontilhado vermelho. 

Nesta etapa da pesquisa, o pesquisador busca avaliar o uso do artefato em ambiente real 

de operação, como solução do problema estudado, comparando os requisitos da pesquisa 

com os resultados apresentados, buscando verificar o grau de aderência (Dresch et al., 

2014). 

Como resultado desta etapa, obtém-se o artefato avaliado e a formalização de aspectos 

contingenciais, na busca dos limites do artefato e suas condições ideais de utilização. 

Utilizando uma lógica dedutiva, o pesquisador, se necessário, intervém com proposta para 

a realização ou incremento do artefato (Lacerda, 2013). 

É avaliado neste trabalho, portanto, o grau de utilidade e facilidade (Yoon & Kim, 2007) 

no uso da ferramenta Web 2.0 – Wiki; a incidência dos processos de lições aprendidas nas 

fases do ciclo de vida do projeto (Rosa, 2015); o efeito no desempenho e qualidade nos 

processos e atividades (Gomes, 2012; Mello, 2014; Jain, 1991) do projeto em função da 

aplicação do artefato Target 2.0 na prática. 
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Figura 6 – Estrutura DSR. 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2014). 
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percebida no uso é o grau em que uma pessoa acredita que usando uma tecnologia especial 

estaria livre de esforço. A utilidade percebida e a percepção de facilidade no uso, têm um 
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efeito sobre as atitudes para utilização de uma tecnologia. Atitudes representam a intenção 

de se utilizar algo e os efeitos do seu uso real (Yoon & Kim, 2007). 

Já em relação a avaliação da incidência dos processos de lições aprendidas, no artefato 

Target 2.0,  Rosa (2015) apresenta as fases do ciclo de vida do projeto. Para cada fase, 

podem ser utilizados os processos de lições aprendidas, e abaixo de cada fase é 

evidenciada a ordem de priorização de cada processo. A ordem de priorização sugere 

quais processos seriam mais indicados em determinada fase, em ordem de importância 

para sua aplicação (Rosa, 2015). 

Por fim, no que tange a avaliação do desempenho de processos e atividades do projeto, 

Gomes (2012) afirma que para perseguir a eficácia devemos medir o desempenho dos 

processos para gerenciá-los a fim de garantir a satisfação dos clientes com os produtos e 

serviços resultantes desses processos e, assim, fideliza-los. Mello (2014) indica que a 

eficácia diz respeito à relação entre os resultados obtidos e os resultados pretendidos 

(fazer a coisa certa, da melhor maneira) medindo o desempenho dos produtos/serviços 

entregues ou gerados pelo processo. De acordo com Jain (1991), quando um processo 

realiza um serviço corretamente, o seu desempenho pode ser medido pelo tempo 

necessário para a realização do serviço, pela taxa na qual o serviço é realizado e pelos 

recursos consumidos na realização do serviço. Essas três “dimensões” do desempenho de 

um processo são chamadas de responsividade, produtividade e utilização, 

respectivamente. As métricas comumente empregadas para medir essas dimensões são, 

respectivamente, o tempo de resposta, o rendimento e a utilização: 

 Tempo de resposta – é o intervalo de tempo entre o recebimento de uma 

requisição de usuário e o envio da resposta correspondente do processo; 

 Rendimento – é a taxa (em requisições por unidade de tempo) na qual as 

requisições são servidas pelo sistema; 

 Utilização (de um recurso) – é a fração do tempo na qual o recurso está 

ocupado tratando de requisições. 
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Partindo da abordagem acima, apresenta-se na Tabela 2 as proposições deste trabalho: 

 

Objetivo Principal 

 

Objetivos Específicos Proposições 

Avaliar empiricamente o 

artefato Target 2.0 (Rosa, 

2015) que integra os 

processos de lições 

aprendidas às ferramentas 

da Web 2.0 durante o ciclo 

de vida de projetos em uma 

instituição governamental 

de segurança pública. 

 

Validar a utilidade e 

facilidade no uso de uma 

Wiki que integra o Target 

2.0; 

P1 - A ferramenta Web 2.0 – Wiki é útil 

e fácil de se utilizar (Yoon & Kim, 

2007). 

 

Validar a incidência dos 

processos de lições 

aprendidas, que integram o 

Target 2.0, nas fases do 

ciclo de vida de um projeto; 

 

P2 – Os processos de lições aprendidas 

estão relacionados às fases do ciclo de 

vida do projeto (Rosa, 2015). 

 

Validar o efeito no 

desempenho e na qualidade 

dos processos e atividades 

do projeto em função da 

utilização do Target 2.0. 

 

P3 – Os processos e atividades do 

projeto são mais eficazes (Gomes, 

2012; Mello, 2014; Jain, 1991). 

 

Tabela 2 – Proposições. 

Fonte: Autor. 
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3.1 - DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O conhecimento desenvolvido pela Design Science Research não é descritivo-

explicativo, ele é prescritivo (Lacerda, 2013). A Design Science Research se constitui em 

um processo rigoroso de projetar artefatos para resolver problemas, avaliar o que foi 

projetado ou o que está funcionando e comunicar os resultados obtidos (Çaǧdaş & 

Stubkjær, 2011). O artefato Target 2.0 (Rosa, 2015) é avaliado empiricamente para se 

verificar a aceitação por parte do usuário em seu ambiente, bem como, para colaborar 

para a evolução do artefato. 

A característica da ontologia utilizada neste trabalho é objetiva, pois, apoia-se na 

observação direta de fatos e dados. Ontologia é uma técnica de organização de 

informações que vem recebendo especial atenção nos últimos anos, principalmente no 

que diz respeito à representação formal de conhecimento. Em seu sentido filosófico, 

ontologia possui diversas definições. É o ramo da metafísica que estuda os tipos de coisas 

que existem no mundo. Refere-se ao termo como a ciência do “o que é? ” ou o “estudo 

das coisas que existem”, da descrição de tipos e estruturas de objetos, suas propriedades, 

eventos, processos e relacionamentos em cada área do mundo real (Morais e Ambrosio, 

2007). 

A natureza da pesquisa é qualitativa, que não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização. Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas, não quantificam os valores e 

as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos. A pesquisa qualitativa preocupa-

se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, concentrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (Gerhardt & Silveira, 2009)  

Já a abordagem cientifica é dedutiva partindo de um artefato (Rosa, 2015) já desenvolvido 

e indutiva a partir dos dados colhidos. Para (Yin, 2015) uma abordagem indutiva 

apresenta a tendência de deixar com que os dados conduzam ao surgimento dos conceitos 

e uma abordagem dedutiva tende a deixar os conceitos (como forma de categorias iniciais) 

conduzirem a definição de dados relevantes que necessitam ser coletados. Para Carey 

(2012), o raciocínio indutivo, informações ou observações, modelos ou tendências são 

identificados e a partir deles, proposições provisórias ou um conjunto de declarações são 
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criados. Por sua vez, o raciocínio dedutivo inicia-se com uma teoria. A formação das 

proposições é representada por declarações de fatos que podem ser validados. Tais 

declarações são construídas pelo pesquisador por meio de experiências pessoais ou com 

a ajuda de uma teoria descoberta durante a revisão literária. A partir desta proposição 

segue-se a observação e, então, pode haver a sua rejeição, aceitação ou reformulação 

(Carey, 2012). 

A característica da abordagem metodológica neste trabalho é prescritiva, pois, está 

orientada a solução. Abordagem prescritiva operacionaliza um conjunto de conceitos, 

através de um processo estruturado, com instrumentos de coleta de dados, dinâmica e 

critérios de avaliação (Cauchick et al., 2012).  

A coleta de dados é realizada por meio de observação direta, entrevistas com perguntas 

abertas e confirmação dessas por meio de grupo focal confirmatório. Com base em 

investigação ou em uma observação limitada de fenômenos, um cientista pode criar uma 

proposição (Krishnaswamy et al., 2009). Já a entrevista é um processo de coleta mais 

demorado e exige mais esforço do pesquisador, do que a aplicação de um questionário. 

Ela exige também maior habilidade do entrevistador e pode ser estruturada, quando é 

orientada por um roteiro previamente definido, não-estruturada, quando há uma 

conversação livre, com pouca atenção ao roteiro de perguntas ou semiestruturada, quando 

é orientada por um roteiro mas com liberdade para acrescentar novas questões (Martins 

& Theóphilo, 2009). Estando o artefato para ser testado em campo e uma vez que isto 

seja necessário ou desejado, o grupo focal confirmatório indica ser o mais adequado, visto 

que, poderá confirmar a utilidade e facilidade do artefato no campo de aplicação (Dresch, 

2014). O objetivo de entrevistas com grupos focais é coletar dados de qualidade em um 

ambiente social que permite às pessoas comparar e contrastar as suas opiniões com as 

opiniões dos outros (Kosky, 2009). 
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A tabela 3 sintetiza as escolhas metodológicas desta pesquisa: 

 

Ontologia: Objetiva – relacionada a fatos e dados 

Paradigma: DSR - Design Science Research 

Método: TAR – Technical Action Research 

Natureza: 
Qualitativa – não haverá tratamento de variáveis 

estatísticas 

Abordagens Científicas: 
Dedutiva – partindo de um modelo já desenvolvido 

Indutiva – partindo da análise dos dados colhidos 

Abordagens Metodológicas: 
Prescritiva – abordagem metodológica orientada à 

solução 

Técnicas de Coleta de Dados: 

Observação – do ambiente, documentação e 

sistemas 

Entrevistas – perguntas abertas a cada usuário 

participante 

Grupo Focal Confirmatório – perguntas abertas 

oriundas da análise de cada entrevista, com o 

objetivo de se confirmar ou não em grupo, posições 

obtidas individualmente 

 

Tabela 3 – Delineamento da pesquisa. 

Fonte: Autor 
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3.2 - UNIDADE DE ANÁLISE 

O artefato Target 2.0 (Rosa, 2015) é avaliado na área de projetos de uma instituição 

governamental de segurança pública. Essa área de projetos é constituída por profissionais 

com formação superior e com experiência em gestão de projetos que atuam, em sua 

maioria, há mais de 5 anos na área. A tabela 4 apresenta a qualificação dos entrevistados. 

Em quase sua totalidade a área é composta por Oficiais (Tenentes, Capitães, Majores e 

um Tenente-Coronel que é responsável pela área de projetos), mas, também há Praças 

(Cabos e soldados) que promovem a gestão de projetos com a mesma qualificação. 

Responsável por prestar policiamento nas modalidades ostensiva e especializada (choque, 

aérea, cavalaria, motociclista entre outras), essa instituição caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de projetos complexos e multidisciplinares e que, portanto, apresentam 

riscos na sua execução. Uma base de conhecimento histórica representada por lições 

aprendidas em projetos vem colaborar para a mitigação desses riscos e um melhor 

desempenho no desenvolvimento desses projetos. 

Entrevistado Patente Qualificação 

1 Tenente 

Graduação em Direito, 

Especialização e 

Mestrando em Políticas 

Públicas na FGV 

2 Sargento 

Graduação em 

Administração e Educação 

Física, Pós-graduando em 

Gestão Ambiental 

3 Sargento 

Graduação em Educação 

Física e Especialização em 

Gestão de Projetos e 

Gestão de Qualidade 
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Entrevistado Patente Qualificação 

4 Capitão 

Graduação e Mestrado em 

Ciências Policiais, 

Segurança e Ordem 

Pública pela Academia do 

Barro Branco, Graduação 

em Administração no 

Mackenzie, Pós-graduação 

em Gestão de Projetos na 

USP e MBA em 

Gerenciamento de Projetos 

na INSPER 

5 Cabo 

Graduação em Sistemas da 

Informação, Pós-graduado 

em Gestão de Projetos e 

MBA Executivo na 

INSPER 

6 Sargento 

Tecnólogo em Gestão da 

Qualidade e Pós-graduado 

em Administração Pública 

7 Cabo 

Graduação em 

Enfermagem, Pós-

graduação em 

Enfermagem e cursando 

Engenharia Civil 

8 Major 

Graduação em Direito, 

Pós-graduação em Gestão 

Pública, Mestrado em 

Gestão Pública e MBA em 

Gestão Executiva 
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Entrevistado Patente Qualificação 

9 Soldado 
Graduando em 

Administração 

 

Tabela 4 – Qualificação dos entrevistados. 

Fonte: Autor 
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3.3 - PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Os dados e informações do objeto de análise foram coletados por meio de observação 

direta no ambiente do usuário, da realização de entrevistas com perguntas abertas a cada 

envolvido e, ainda, com a realização de um grupo focal confirmatório para ratificar ou 

não os resultados obtidos. 

A observação direta foi promovida em todas as visitas realizadas e devidamente 

registradas no diário de campo (Apêndice A). Possibilitaram o entendimento geral e em 

alto nível do contexto da área de projetos da instituição governamental de segurança 

pública. Além dessas visitas, a observação também se deu, periodicamente, da página 

Wiki (Apêndice E) construída exclusivamente para o projeto eleito para a pesquisa-ação 

técnica: Prêmio Qualidade 2015. 

Por sua vez, as entrevistas com perguntas abertas (Apêndice B) a cada um dos envolvidos 

permitiu, no momento da entrevista, uma ampla contextualização de cada pergunta por 

parte do entrevistador para cada entrevistado, de forma a garantir o devido entendimento 

e compreensão do objetivo de cada questão. Permitiu também que cada entrevistado 

pudesse responder, comentar, exemplificar e até mesmo esclarecer dúvidas, o que 

colaborou para o entendimento e fechamento de cada resposta. 

Por fim, a dinâmica de grupo focal, fez uso de perguntas abertas (Apêndice D) oriundas 

da análise de cada resposta de cada entrevistado, de tal forma que pudessem ser 

confirmadas na dinâmica em grupo. Todos os 6 participantes, oficiais e praças, 

participaram efetivamente e provocaram entre si discussões sob os mais diversos pontos 

de vista, com a intervenção oportuna do moderador. Ao final de cada questão discutida, 

o moderador procurou fechar o entendimento buscando a confirmação junto aos 

participantes. 
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3.4 - PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS 

Por meio de uma análise qualitativa dos dados, procurou-se avaliar a aceitação do artefato 

Target 2.0 (Rosa, 2015) por parte do usuário em seu ambiente. 

Foram 132 dias, pouco mais de 4 meses de pesquisa-ação técnica na área de projetos da 

instituição de segurança pública, considerando o intervalo entre a reunião de kick-off e a 

realização da dinâmica de grupo focal confirmatório. Houve alguns gaps de tempo em 

função da disponibilidade dos envolvidos, bem como, devida a estrutura hierarquizada da 

instituição governamental de segurança pública que requer um processo rigoroso para 

comunicação e decisão. 

Após a reunião inicial com os envolvidos para apresentação dos objetivos da pesquisa e 

decorrido um tempo para preparação e utilização da página Wiki, criada exclusivamente 

para tratar lições aprendidas no Projeto Prêmio da Qualidade daquela instituição, houve 

a realização de uma primeira onda de entrevistas com 12 perguntas abertas e com a 

participação de 4 entrevistados, entre oficiais e praças. Já foi possível realizar análises 

preliminares dessa primeira onda de entrevistas que culminaram numa primeira ação 

corretiva. Quase todos os entrevistados citaram a importância do processo de lição 

aprendida: Conscientização. Isto porque, esses primeiros entrevistados sugeriram que 

muito mais lições aprendidas já poderiam estar registradas naquele instante, se houvesse 

uma maior e melhor conscientização das demais partes interessadas no projeto. 

Considerando esse primeiro resultado obtido, uma nova divulgação mais clara e objetiva 

foi realizada, por meio de um novo e-mail do gestor do projeto aos demais envolvidos no 

projeto. O resultado dessa ação corretiva já pôde ser aferido à época da segunda onda de 

entrevistas, onde mais 5 entrevistados foram abordados. Um número maior de lições 

aprendidas registradas na página Wiki do projeto já pôde ser observado. 

Com a finalização da segunda onda de entrevistas, perfazendo um total de 9 entrevistados 

entre oficiais e praças, foram analisadas cada uma dessas entrevistas com o objetivo de 

pontuar as impressões de cada entrevistado à ótica dos três objetivos específicos. Como 

resultante, foram elaboradas 9 assertivas aplicadas a um grupo de 6 entrevistados por 

meio da dinâmica de grupo focal confirmatório. 

Por fim, a análise do dados provenientes do grupo focal confirmatório permitiu o 

refinamento do artefato de Rosa (2015) que é uma das características do método TAR – 
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Technical Action Research (Wieringa, 2014),  que por sua vez, está fundamentado no 

empenho de três papéis principais: O pesquisador científico (tradicional), o pesquisador 

técnico (empírico) e o colaborador (helper). A figura 7 demonstra a dinâmica na qual tais 

papéis são empenhados. 

 

 

 

Figura 7 – Atividades realizadas ao longo do trabalho de campo. 

Fonte: Autor 

 

3.5 - LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Tendo em vista a limitação do tempo para a avaliação do artefato em campo, a pesquisa-

ação técnica foi concentrada durante o desenvolvimento de um projeto, já em andamento, 

partindo da fase de execução do ciclo de vida do projeto. Logo, a prática não considerou 

as fases de iniciação e planejamento, o que deve ser ocorrer somente para o próximo 

projeto Prêmio da Qualidade 2016 que iniciar-se-á ainda no primeiro trimestre deste ano. 
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4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados considera o conteúdo e o teor de cada entrevista individual 

gravada e transcrita de um total de 9 entrevistados, considera ainda que, baseada numa 

análise inicial de cada uma dessas entrevistas, construiu-se uma nova linha de abordagem 

perante os envolvidos, materializada por meio de uma dinâmica de grupo focal 

confirmatório também gravada e transcrita e fundamentada em assertivas colocadas num 

ambiente para discussão entre 6 participantes sob monitoramento e moderação constante. 

Em relação a realização de cada entrevista com cada participante, o entrevistador 

promoveu a contextualização de cada pergunta, de tal forma, que o entrevistado pudesse 

responder aos questionamentos de forma tranquila e segura, sem prejuízo à pesquisa. Em 

alguns casos, pontuais, foi necessário exemplificar e fornecer mais detalhes para o 

entrevistado sobre o contexto da pesquisa, até que este transmitisse ao entrevistador a 

segurança necessária para continuidade dos trabalhos. 

Já no que tange à dinâmica de grupo focal confirmatório, cada assertiva foi apresentada 

e contextualizada pelo moderador, de forma que houvesse um entendimento equalizado 

entre todos os participantes. Após a devida introdução do contexto a ser discutido, os 

participantes promoviam as suas argumentações que, vez ou outra foi contestada por 

algum outro ou outros participantes. 

Quando não se obtinha um consenso geral num primeiro instante, o moderador promovia 

uma nova contextualização daquela assertiva e novamente promovia uma nova rodada de 

discussão entre os envolvidos, isto até o momento que se obtinha consenso geral em 

determinada assertiva, o que sempre era testado pelo moderador com a expressão: “Todos 

concordam? ” ou “Podemos fechar desta forma? ”…” Há consenso? ”, “Podemos 

considerar? ”, “Está correta a afirmação? ” entre outras formas de se estabelecer a 

concordância entre os participantes. 

Para cada proposição abaixo examinada, são apresentados os resultados das análises 

promovidas pelo pesquisador e destacas algumas impressões de alguns participantes, 

tanto para as entrevistas individuais, bem como, para o grupo focal confirmatório.  
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4.1 - ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 1 

P1 - A FERRAMENTA WEB 2.0 –WIKI É ÚTIL E FÁCIL DE SE UTILIZAR 

Os entrevistados concordam, com ressalvas, que a ferramenta Web 2.0 – Wiki é útil e fácil 

de se utilizar, mas, concordam que a Wiki é aplicável em outras atividades. 

Dos 9 entrevistados, foram identificadas duas correntes principais, uma que concorda 

com a utilidade e facilidade e, outra, que considera útil e fácil com algumas ressalvas. 

A corrente que considera como útil e fácil destaca o uso da Wiki para fins colaborativos. 

Sugerem, porém, que o grupo deve estar preparado e que não pode haver outro 

repositório. Sugerem ainda a aplicação da Wiki para outras atividades da instituição, a 

exemplo, dos cursos EAD e na área de enfermagem, possibilitando mais facilmente a 

troca de dados e informações entre as partes interessadas. 

Já a outra corrente, que considerada a Wiki útil e fácil com ressalvas, destacou a questão 

da necessidade da familiaridade das partes interessadas com a tecnologia da informação, 

haja vista, que numa corporação com milhares de integrantes, há ainda alguma resistência 

ao uso de tecnologias. Um dos entrevistados enfatizou a questão da preservação dos 

dados, o que seria um ponto de melhoria da Wiki, isto porque, uma determinada lição 

aprendida pode ser facilmente deletada por algum usuário sem ser percebida pelos 

demais, sugeriu ainda, o uso da tecnologia “Fóruns” para a gestão de lições aprendidas 

naquela instituição, ferramenta mais aceita pela corporação. 

O detalhamento da análise das entrevistas pode ser consultado no Apêndice F. 

Considerações sobre a proposição: “A ferramenta Web 2.0 – Wiki é útil e fácil de se 

utilizar” 

 Da utilidade: 

o Requer certo preparo para sua utilização; 

o A questão da cultura organizacional é forte e remete ao uso de outra 

tecnologia, mais familiar na instituição: Fóruns (disponibilizada na 

plataforma (IBM) utilizada naquela instituição); 

o A característica de “livre colaboração” da ferramenta compromete a 

questão da confiabilidade dos dados e informações nela prestadas 

(exemplo: Wikipédia) e requer mais controle (o que é citado por um dos 
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entrevistados como sistema mais auditável) ou uma maior execução do 

processo de lições aprendidas “verificar”; 

o Grande quantidade de usuários (muitas partes interessadas no projeto) 

também exige uma maior execução do processo de lições aprendidas 

“verificar”. 

o O aspecto de “segurança” foi citado por um dos entrevistados no sentido 

de se evitar que um usuário apague indevidamente uma lição aprendida 

registrada anteriormente. 

 

 

 Da facilidade: 

o A ferramenta Wiki se apresenta, de forma geral, como fácil de se utilizar 

sob um mínimo de conhecimento técnico (usuário de TI); 

 

 Da aplicação: 

o A ferramenta Wiki se apresenta, de forma geral, aplicável em outras 

atividades da instituição que requerem a colaboração de dados e 

informações. 
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4.2 - ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 2 

P2 – OS PROCESSOS DE LIÇÕES APRENDIDAS ESTÃO RELACIONADOS ÀS 

FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO 

 

Esta é a proposição central do trabalho, haja vista que, o artefato proposto por Rosa (2015) 

apresenta os processos de lições aprendidas relacionados às fases do ciclo de vida do 

projeto. Na instituição governamental de segurança pública procurou-se verificar como é 

percebida essa relação, bem como, confirmar a importância dada por cada entrevistado à 

prática de lições aprendidas e se este registrou ou fez uso de alguma lição aprendida. 

Observou-se inicialmente nas entrevistas individuais, algumas divergências no que tange 

à incidência de determinados processos em relação a determinadas fases do ciclo de vida 

do projeto, que foram efetivamente abordadas e ultrapassadas na dinâmica de grupo focal 

confirmatório que ratifica a incidência de três diferentes processos de lições aprendidas 

em projetos em três diferentes fases do ciclo de vida do projeto. 

Durante as entrevistas foi possível observar a grande importância dada ao processo de 

conscientização na fase de iniciação do projeto, embora alguns entrevistados tenham 

citado a importância de se conscientizar sobre lições aprendidas o tempo todo, nas demais 

fases do projeto. 

Dois entrevistados, porém, indicaram a importância de se coletar lições aprendidas na 

fase de execução, onde consideram ocorrer as lições aprendidas no projeto. 

Um dos entrevistados defendeu que o processo de reutilização deve ocorrer na fase de 

planejamento, exemplificando a prática, onde as lições aprendidas no Projeto Prêmio 

Qualidade 2015 já serão utilizadas no próximo projeto em 2016. 

O grupo focal confirmatório, baseado no resultado da análise das entrevistas individuais, 

considerou três assertivas: Conscientizar na fase de iniciação; Coletar na fase de execução 

e Reutilizar na fase de planejamento. Tais assertivas foram confirmadas por todos os 

participantes da dinâmica. 

Alguns processos de lições aprendidas, bem como, algumas fases do ciclo de vida do 

projeto não foram citadas pelos entrevistados durante as entrevistas individuais, nem no 

grupo focal confirmatório. 
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O detalhamento da análise das entrevistas pode ser consultado no Apêndice G. 

Considerações sobre a proposição: “Os processos de lições aprendidas estão relacionados 

às fases do ciclo de vida do projeto “ 

 Dos processos de lições aprendidas por fases do ciclo de vida do projeto: 

o O processo de conscientização é reconhecido como um dos mais 

importantes, já que a execução ineficiente deste processo pode 

comprometer a execução dos demais processos. Embora alguns 

entrevistados defendam que este processo deve ocorrer em tempo de 

projeto como um “lembrete”, é na fase de iniciação do projeto onde ficou 

evidenciada a sua execução, isto para dar às partes interessadas no projeto 

uma visão da sua aplicação, importância e benefícios desta boa prática; 

o O registro de lições aprendidas ficou mais evidenciado na fase de 

execução, muito provavelmente pelo fato de que esta pesquisa-ação 

técnica se iniciou a partir desta fase do ciclo de vida do projeto Prêmio 

Qualidade 2015, mas, os entrevistados em sua maioria consideraram que 

esta fase (execução) é a que mais contribui para a coleta de lições 

aprendidas, já que nesta fase estão sendo executadas todas as atividades 

planejadas que podem ou não se materializar por meio de acertos ou erros; 

o Na fase de planejamento do próximo projeto é que serão reutilizadas (farão 

uso) das lições aprendidas registradas na fase de execução do projeto 

anterior. Esta é mais uma posição do grupo ao reconhecer os erros e 

acertos do passado (histórico) podem contribuir para o desenvolvimento 

do próximo projeto com mais chances de sucesso. 

 Do entendimento que lições aprendidas é uma boa prática e que contribui para o 

alcance do sucesso do projeto: 

o Embora todos tenham se manifestado positivamente à assertiva de que 

lições aprendidas é uma boa prática e que contribui para a realização do 

projeto com mais chances em se alcançar sucesso no projeto, muitos não 

realizaram o registro de lições aprendidas do Projeto Qualidade 2015 e, 

tampouco, fizeram uso de alguma lição aprendida registrada por colegas 

na página Wiki criada. Este fato reforça a importância da execução do 

processo de conscientização, não só ao início do projeto (fase de 

iniciação), mas, também, de tempos em tempos em tempo de projeto. 
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4.3 - ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 3 

P3 – OS PROCESSOS E ATIVIDADES DO PROJETO SÃO MAIS EFICAZES 

Os entrevistados concordaram que a ferramenta Wiki pôde melhorar de alguma forma o 

desempenho e a qualidade dos trabalhos. 

Tanto as entrevistas individuais, bem como, o grupo focal confirmatório, indicam que os 

processos e atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto obtém um melhor 

desempenho (otimização do tempo) e maior qualidade (menos retrabalhos) por meio do 

compartilhamento do conhecimento obtido entre as partes interessadas. Um exemplo 

prestado por um dos entrevistados, foi o caso de uma planilha eletrônica que continha 

uma fórmula errada. Ao ser sinalizada a ocorrência a um determinado grupo de usuários, 

evitou-se perda de tempo e perda da qualidade na aplicação desta. 

O detalhamento da análise das entrevistas pode ser consultado no Apêndice H. 

Considerações sobre a proposição: “Os processos e atividades do projeto são mais 

eficazes”: 

 Do desempenho: 

O conhecimento obtido por meio da ferramenta Wiki no projeto, permitiu que os 

envolvidos tivessem acesso a lições aprendidas em projetos. Uma dessas lições 

aprendidas, por exemplo, foi a declaração de um erro de fórmula em uma planilha que foi 

usada por alguns envolvidos. Ao tomarem conhecimento desse erro de fórmula 

previamente, os demais usuários da referida planilha já promoveram antecipadamente a 

devida correção, economizando tempo. 
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 Da qualidade: 

Naturalmente, o conhecimento obtido também reflete no aspecto qualidade dos trabalhos. 

Ainda fazendo uso do exemplo da planilha acima, além de um melhor desempenho obtido 

nesta atividade (elaboração da planilha) em função da otimização do tempo, obviamente, 

obteve-se também uma melhora na qualidade do produto final (planilha elaborada), já que 

se evitou retrabalhos. 
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4.4 - ARTEFATO PRESCRITO 

A figura 8 apresenta o artefato Target 2.0 prescrito para a gestão de lições aprendidas em 

projetos numa instituição governamental de segurança pública. 

 

 

Figura 8 – Artefato prescrito para a instituição governamental de segurança pública. 

Fonte: Autor. 

 

O artefato prescrito se apresenta no sentido horário. Este é resultante de observação em 

campo, de entrevistas individuais e da realização de um grupo focal confirmatório. 

O primeiro processo de lição aprendida, conscientizar, é executado na fase de iniciação 

do ciclo de vida do projeto. Este processo têm o principal objetivo de dar ciência e 

convencer as partes interessadas no projeto sobre a importância e a necessidade de 

promover a boa prática de lições aprendidas na instituição. Tanto na página Wiki, bem 

como, no caso da adoção de Fóruns para a prática de lições aprendidas, deverá haver uma 

Artefato
Govseg
Target 

2.0

Ferramentas

Processos de lição aprendida em projetos

Fases do ciclo de vida do projeto
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mensagem explicativa seguida de uma ilustração com o objetivo de convidar os usuários 

dessas ferramentas a refletir sobre o tema. Além do recurso introdutório nessas 

ferramentas, o gerente de projetos também se utilizará do recurso de e-mail às partes 

interessadas para inserir o tema lições aprendidas e a ferramenta utilizada no contexto do 

projeto. 

O segundo processo de lição aprendida, reutilizar, é executado na fase de planejamento 

do ciclo de vida do projeto. Este processo tem como objetivo principal promover o uso 

de lições aprendidas previamente coletadas por outros colegas em outros projetos. O 

processo de reutilizar contribuirá para potencializar as chances de sucesso no projeto, por 

meio de um planejamento mais assertivo, que considera experiências anteriores de 

outrem, erros e acertos em projetos ou situações semelhantes. Normalmente, este 

processo (reutilizar) é apresentado na literatura, em ordem, como o último processo. 

Todavia, na instituição governamental de segurança pública, este se apresenta como o 

segundo processo de três, caracterizando o ciclo a ser praticado em todos os projetos 

naquela instituição. 

O terceiro processo de lição aprendida, coletar/verificar, é executado na fase de execução 

do ciclo de vida do projeto. Têm como objetivo promover a coleta de lições aprendidas 

no projeto corrente por parte das partes interessadas, seguida da verificação do teor e 

conteúdo coletado por parte do gerente de projetos ou a quem este designar a atividade 

de verificação. Segundo a instituição governamental de segurança pública, é na fase de 

execução que tudo acontece e, portanto, onde devem ocorrer a grande parte das coletas 

de lições aprendidas no projeto, assim que elas ocorrem. 

O quarto processo de lição aprendida, disseminar, é executado automaticamente pela 

Wiki, quando uma lição aprendida é coletada ou editada. Um e-mail automático (vide 

Apêndice I) é disparado para o grupo de usuários desta Wiki, o que caracteriza uma 

disseminação ativa. Também será praticada a disseminação passiva, forma na qual as 

partes interessadas buscam o conhecimento na ferramenta Wiki ou Fóruns, esta última 

mais enraizada na corporação. 

Durante as entrevistas, não foi mencionado pelos entrevistados o processo de 

armazenamento. Infere-se que isso possa ter ocorrido pelo fato da Wiki já possuir uma 

estrutura própria e pronta para o uso, sem que os usuários da instituição necessitem cria-

la ou adequá-la. 
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Também não foram mencionadas pelos entrevistados nas entrevistas individuais e nem 

citadas no grupo focal confirmatório, as fases de monitoramento e controle, bem como, a 

de encerramento do projeto. 

No que tange à fase de monitoramento e controle, infere-se que isto possa ter ocorrido 

pelo fato de que os envolvidos defendam que na fase de execução é onde tudo acontece 

(lições aprendidas), sejam tarefas inicialmente já planejadas e, inclusive, aquelas oriundas 

do processo de mudança da fase de monitoramento e controle, que depois de aprovadas 

(as mudanças) retornam para a fase de execução. 

Por fim, em relação à fase de encerramento do projeto, durante uma entrevista individual, 

foi citado apenas que há um formulário em MS-Word que tem como objetivo o 

encerramento do projeto. Todavia, este formulário (vide Apêndice J) não tem um campo 

especifico e qualificado para o registro de lições aprendidas no projeto, mas, utilizando-

se do campo 3.5 – Suporte e/ou Necessidade para eventuais registros. 

A área de projetos da instituição governamental de segurança pública onde foi 

desenvolvida essa pesquisa-ação técnica, sinalizou que estão sendo revistos os processos 

para gestão de projetos que, atualmente, ainda estão baseados no guia de boas práticas 

PMBoK 3ª. Edição. Com isto, muito provavelmente, poderá ocorrer a revisão do artefato 

prescrito acima, considerando os processos e/ou fases do ciclo de vida que ora não foram 

considerados. 

A Tabela 7 compara o modelo Target 2.0 (Rosa, 2015) com o modelo prescrito na 

instituição governamental de segurança pública. 
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Modelo Target 2.0 (Rosa, 2015) 

Modelo Target 2.0 prescrito para 

Instituição Governamental de Segurança 

Pública 

Processos Ferramentas 

Fase do Ciclo 

de Vida do 

Projeto 

Processos Ferramentas 

Fase do 

Ciclo de 

Vida do 

Projeto 

Conscientizar 
Social Media 

e Wikis 
Concepção Conscientizar 

Wikis e 

Fóruns 

Iniciação 

Coletar e 

Verificar 

Cloud 

Editing Tool, 

Social 

Media, Wikis 

e Blogues 

Controle 
Coletar e 

Verificar 

Executar 

Armazenar e 

Disseminar 

Social 

Media, 

Wikis, 

Blogues e 

RSS 

Fechamento 

Disseminar 

(e-mail 

automático 

das 

ferramentas) 

Reutilizar Wikis 
Detalhamento e 

Implementação 
Reutilizar Planejamento 

 

Tabela 7: Comparativo modelo Target versus modelo prescrito. 

Fonte: Autor 
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5 – CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

Corley & Gioia (2011) sugerem que uma pesquisa realizada na área da administração tem 

como desafio alcançar o público acadêmico e, também, o público profissional. Os autores 

ainda afirmam que a contribuição de um estudo se divide em duas dimensões: A 

originalidade e a utilidade. 

Esta pesquisa apresenta-se como original, considerando que o Target 2.0 recentemente 

desenvolvido, não havia sido ainda avaliado na prática. Este trabalho, portanto, oferece 

uma nova perspectiva para este artefato, o que vai ao encontro do método de pesquisa 

adotado, o Technical Action Research (TAR), contribuindo para a academia. 

Este trabalho, também, se apresenta como útil. Ao final da pesquisa-ação técnica foi 

sinalizado pelo entrevistado 4, líder da área de projetos, que doravante, os projetos do 

Prêmio Qualidade usarão as boas práticas de lições aprendidas em todas as fases do ciclo 

de vida do projeto por meio de Wikis e que, em razão disto, considera como satisfatória a 

contrapartida oferecida àquela instituição. 

5.1 – CONTRIBUIÇÕES PARA A TEORIA 

Carvalho e Rabechini (2011) sugerem que investir na adoção de técnicas e ferramentas 

de gerenciamento de projetos é fundamental e tem sido uma preocupação crescente nas 

instituições. Durante os trabalhos de campo foi possível comprovar a preocupação da 

liderança do projeto Prêmio Qualidade 2015 em praticar lições aprendidas de maneira 

sistemática, com o uso de processos e ferramenta adequados. 

Reis (2009) defende que é possível inovar na segurança pública brasileira por meio da 

gestão de projetos. O uso do Target 2.0 no projeto Prêmio Qualidade 2015 proporcionou 

uma nova perpectiva para a gestão de lições aprendidas em projetos e, de certa forma, 

promove uma inovação, ao passo que a instituição passa a ter uma sistemática para 

contribuir para o sucesso em projetos. 

Duffield & Whitty (2014) afirmam que o alinhamento das pessoas é fundamental para a 

gestão de lições aprendidas em projetos. Essa afirmação ganhou força durante os 

trabalhos de campo, uma vez que, muitos dos entrevistados sugeriram que a 
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conscientização dos envolvidos no projeto sobre a prática de lições aprendidas é 

fundamental para  o registro de experiências passadas em projetos. 

Ferenhof et al. (2013) sugerem que para a organização e o gerente de projetos obtenham 

maiores ganhos, agregando valores a ambos, faz-se necessário gerar lições aprendidas ao 

longo de todo o ciclo de vida do projeto. Na instituição governamental de segurança 

pública, porém, observou-se que gerar lições aprendidas foi mais evidente na fase de 

execução onde, segundo a maioria dos entrevistados, “tudo acontece” e deve ser coletado. 

A Web 2.0 revolucionou como as pessoas compartilham informações e conhecimento na 

Web. Aplicativos como Wikipedia foram muito bem sucedidos em formar ambientes 

participativos (Stocker & Müller, 2013). A Web 2.0 é uma coleção de tecnologias, 

negócios, estratégias e tendências na qual o usuário contribui de uma forma mais 

dinâmica e real (Murugesan, 2007). Emergentes mídias sociais, software social ou 

ferramentas 2.0, tais como, as Wikis, têm ganhado visibilidade e uso por gestores de 

projeto para apoiar processos e tarefas cotidianas (Cleveland, 2012; Grace, 2009). A 

pesquisa-ação técnica na instituição governamental de segurança pública vem ao encontro 

dessas assertivas, ao passo que culturamente a ferramenta “Fóruns” era a única 

reconhecida para promover a troca de conhecimento e opiniões de forma geral. Com a 

aplicação da Wiki desenvolvida para o projeto Prêmio Qualidade, a corporação passou a 

reconhece-la também como uma ferramenta em potencial para promover a colaboração 

social da informação com ênfase a gestão de projetos. Alguns entrevistados, inclusive, 

corroboram que a Wiki pode ser utilizada em outros projetos e atividades cotidianas da 

corporação, a exemplo, dos EAD (ensino à distância) e na enfermaria colaborando com a 

troca de dados e informações entre médicos e enfermeiros. 

A falta de diretrizes claras no uso Wiki, porém, principalmente onde as instituições não 

possuem políticas definidas para o uso de Wiki, pode levar a confusões de ideias no uso 

das Wikis (Standing & Kiniti, 2011). O trabalho de campo comprovou que políticas para 

o uso de Wiki são fundamentais para o sucesso no uso das boas práticas de lições 

aprendidas em projetos. Percebeu-se que apenas a execução do processo de 

conscientização sobre as boas práticas de lições aprendidas em projetos não foi suficiente. 

Faz-se necessária a implementação de políticas que vão ao encontro dos princípios da 

colaboração social, inclusive, em projetos. 
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5.2 – CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

A liderança da área de projetos na instituição governamental de segurança pública indicou 

que, anteriormente ao uso de Wiki na gestão de lições aprendidas, os dados e informações 

sobre projetos chegavam a ele “filtrados”, já que em função da característica 

hierarquizada daquela instituição, os dados e informações poderiam ter seu conteúdo e 

teor alterados naturalmente, já que passavam por inúmeros interlocutores distintos. Com 

o uso da Wiki, tais dados e informações são prontamente coletados e disseminados pela 

ferramenta entre os envolvidos e, portanto, tem seu conteúdo e teor preservados. 

Por sua vez, o gerente do projeto Prêmio Qualidade 2015 sinalizou que a Wiki para a 

gestão de lições de aprendidas em projetos caracteriza um novo marco na área de projetos 

daquela instituição. Apresentou um formulário que até então é utilizado para o 

encerramento de projetos (Apêndice J), mas, que não possui um campo específico para a 

coleta de dados e informações sobre lições aprendidas em projetos. As lições aprendidas 

em projetos coletadas na fase de execução do ciclo de vida do projeto, segundo o gerente 

deste projeto, já serão utilizadas na fase de planejamento do próximo projeto Prêmio 

Qualidade 2016. 

Já em relação a contribuições para a área de administração, para a gestão de projetos e 

para os gerentes de projetos, este trabalho ratifica a importância das boas práticas de lições 

aprendidas de forma sistematizada. A gestão de lições aprendidas, além de proporcionar 

o reaproveitamento de conhecimento nos projetos similares, pode também contribuir para 

o conhecimento organizacional em instituições (Pemsel & Wiewiora, 2013). 

Por fim, no que tange a contribuições para projetos de segurança pública, este trabalho 

apresenta uma nova forma para tratar lições aprendidas em projetos neste segmento. Reis 

(2009) afirma que a complexidade e a incerteza em projetos necessitam ser conciliadas. 

Por meio da colaboração social do aprendizado em projetos, acredita-se que tanto a 

complexidade, bem como, a incerteza associada à falta de conhecimento podem ser 

minimizadas. 
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6 - CONCLUSÃO 

Este trabalho verificou em que medida o modelo Target 2.0 (Rosa, 2015) suporta a gestão 

de lições aprendidas durante projetos em uma instituição governamental de segurança 

pública. Por meio do método Technical Action Research (TAR), foi possível obter uma 

nova perspectiva desse modelo, gerando um artefato que contribuiu para a gestão de 

lições aprendidas em projetos numa instituição que desenvolve projetos complexos e 

multidisciplinares. Os processos de lições aprendidas foram melhor compreendidos e uma 

nova ferramenta, a Wiki, além da já conhecida e praticada Fóruns, passa a ser reconhecida 

como um meio eficiente e eficaz de compartilhamento do conhecimento. Doravante, para 

os próximos anos, tal artefato será adotado em todos os projetos do Prêmio Qualidade 

daquela instituição.  

O objetivo central do trabalho, de validar o Target 2.0 numa instituição governamental 

de segurança pública, foi atingido. Isto se deu por meio de observação direta, entrevistas 

individuais com os envolvidos e da realização de um grupo focal confirmatório. Todas as 

proposições foram confirmadas, a utilidade e facilidade no uso da Wiki, bem como, o 

efeito positivo na eficácia das atividades do projeto foram percebidas por todos os 

envolvidos, apenas com uma ressalva sobre o aspecto de segurança da Wiki que poderia 

ser melhorada, garantindo que informações não sejam facilmente deletadas por outros 

usuários. Já em relação à confirmação da incidência dos processos de lições aprendidas 

nas fases do ciclo de vida do projeto, foi necessário o grupo focal confirmatório para se 

estabelecer consenso entre os envolvidos. 

A principal limitação desta pesquisa foi o tempo para a pesquisa-ação técnica. Não foi 

possível praticar o modelo Target 2.0 em todas as fases do ciclo de vida de um projeto, 

uma vez que os projetos na instituição governamental de segurança pública já estavam 

em andamento. Ainda assim, foi possível identificar que na fase de execução do ciclo de 

vida do projeto ocorrem as maiores contribuições. Outra limitação foi o fato de que a 

instituição reconhecia, até então, a ferramenta Fóruns como um único meio de se gerar e 

compartilhar conhecimento, portanto, essa característica cultural pode ter contribuído 

para um menor registro de lições aprendidas na ferramenta Wiki.  

Considerando essas limitações, por meio de uma nova pesquisa-ação técnica, poderá ser 

futuramente obtida uma nova visão da aplicação desse artefato considerando todo o ciclo 

de vida de um projeto, bem como, a maior exploração da ferramenta Wiki. Sugere-se, 
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também, em trabalhos futuros, o uso de outras ferramentas Web 2.0, a exemplo, de 

blogues e microblogues, na gestão de lições aprendidas em outros projetos da instituição 

governamental de segurança pública, até para avaliar o Target 2.0 de forma mais 

abrangente. 

Por fim, um outro trabalho futuro poderia considerar a validação do Target 2.0 num 

ambiente onde o grau de hierarquização e subordinação, característica da presente 

instituição, não fosse tão elevado, pois, poderia ser observado se o aspecto pessoas e o 

comprometimento dessas teria impacto direto no uso do modelo. 
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APÊNDICE A – DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

Figura 9 – Diário de campo – Propondo pauta da reunião de abertura 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 10 – Diário de campo – Confirmando a reunião de abertura 

Fonte: Autor 
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Figura 11 – Diário de campo – Criando os usuários para acesso à plataforma Wiki. 

Fonte: Autor 

 

 

 

Figura 12 – Diário de campo – Ajustando a página Wiki para posterior divulgação 

Fonte: Autor 
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Figura 13 – Diário de campo – Divulgando a página Wiki criada às partes interessadas no 

projeto. 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

Figura 14 – Diário de campo – Agendando a primeira onda de entrevistas individuais. 

Fonte: Autor 
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Figura 15 – Diário de campo - Agendando o grupo focal confirmatório. 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

Figura 16 – Diário de campo – Encerrando o projeto com solenidade de entrega do prêmio 

qualidade. 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE B – PERGUNTAS APLICADAS NAS ENTREVISTAS 

 

Proposição Pergunta associada 

P1 - A ferramenta Web 2.0 –

Wiki é útil e fácil de se 

utilizar (Yoon & Kim, 

2007). 

Você considerou a ferramenta Wiki útil? Porque? 

Você considerou a ferramenta Wiki de fácil utilização? 

Porque? 

Além da aplicação neste projeto, você considera que a 

ferramenta Wiki pode ser facilmente utilizada em outras 

atividades que você desempenha? Se sim, quais? 

 

 

 

 

P2 – Os processos de lições 

aprendidas estão 

relacionados às fases do 

ciclo de vida do projeto 

(Rosa, 2015). 

 

 

 

 

Considerando as fases do ciclo de vida de um projeto e as 

fases efetivamente realizadas neste projeto, na sua 

opinião em qual (quais) fase (fases) o registro de lições 

aprendidas em projeto se aplica (aplicam)? 

Considerando todos os processos de lições aprendidas em 

projetos e aqueles efetivamente executados neste projeto, 

na sua opinião qual (quais) processo (processos) de 

lições aprendidas em projeto se aplica (aplicam)? 

Em sua opinião qual (quais) processo (processos) de 

lições aprendidas em projetos é (são) mais importante 

(importantes) e em qual (quais) fase (fases) do ciclo de 

vida do projeto? 

Você acredita que registrar lições aprendidas em projetos 

seja uma boa prática? Porque? 

Neste projeto você registrou alguma lição aprendida? Se 

sim, em que fase do ciclo de vida do projeto? 

Neste projeto você consultou (fez uso) alguma lição 

aprendida? Se sim, em que fase do ciclo de vida do 

projeto? 
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Proposição Pergunta associada 

 

P3 – Os processos e 

atividades do projeto são 

mais eficazes (Gomes, 2012; 

Mello, 2014; Jain, 1991). 

 

 

Você acredita que a ferramenta Wiki pode melhorar de 

alguma forma o desempenho do seu trabalho? 

 

Você acredita que a ferramenta Wiki pode melhorar de 

alguma forma a qualidade do seu trabalho? 

 

A 12ª pergunta aberta, 

aplicada nas entrevistas 

individuais, não está 

associada a nenhuma das 

proposições acima. Esta foi 

utilizada entre a primeira e 

segunda onda de entrevistas, 

com o propósito de – em 

tempo de projeto – promover 

algum eventual ajuste na 

página Wiki para sua melhor 

utilização. 

 

Você tem alguma observação, colocação ou sugestão de 

mudança que deva ser realizada e que possa contribuir 

para gestão de lições aprendidas neste projeto? Se sim, 

quais? 

 

Tabela 5 - Perguntas aplicadas nas entrevistas associadas a proposições. 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO 

GRUPO FOCAL CONFIRMATÓRIO 
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Figura 17 – Termo de consentimento para realização do grupo focal confirmatório. 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE D – PERGUNTAS APLICADAS PARA O GRUPO FOCAL 

CONFIRMATÓRIO 

 

Proposição Pergunta associada 

P1 - A ferramenta Web 2.0 –

Wiki é útil e fácil de se 

utilizar (Yoon & Kim, 

2007). 

A ferramenta Wiki é muito útil para tratar LA? 

A ferramenta Wiki é muito fácil de se manusear para 

tratar LA? 

A ferramenta Wiki é totalmente aplicável em outras 

atividades? 

P2 – Os processos de lições 

aprendidas estão 

relacionados às fases do 

ciclo de vida do projeto 

(Rosa, 2015). 

É na "fase de execução" que se registra e se faz uso de 

lições aprendidas em projetos? 

O "processo de conscientização" é fundamental para o 

registro e uso de lições aprendidas em projetos? 

Conscientizar sobre lições aprendidas em projetos na fase 

de iniciação; Registrar lições aprendidas em projetos 

durante a fase de execução; Fazer uso de lições 

aprendidas em projetos durante a fase de planejamento 

são mais importantes? 

Lições aprendidas em projetos são indispensáveis para 

contribuir para o sucesso do projeto? 

 

P3 – Os processos e 

atividades do projeto são 

mais eficazes (Gomes, 2012; 

Mello, 2014; Jain, 1991). 

 

A ferramenta Wiki melhora o desempenho dos trabalhos? 

A ferramenta Wiki melhora a qualidade dos trabalhos? 

 

Tabela 6 – Perguntas aplicadas para o grupo focal confirmatório. 

Fonte: Autor 

  



101 
 

APÊNDICE E – EVIDÊNCIAS DAS LIÇÕES APRENDIDAS COLETADAS NO 

PROJETO 
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Figura 18 – Evidências das lições aprendidas coletadas no projeto. 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE F – DETALHAMENTO DA ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 1 

 

P1 - A FERRAMENTA WEB 2.0 –WIKI É ÚTIL E FÁCIL DE SE UTILIZAR 

Os entrevistados concordam, com ressalvas, que a ferramenta Web 2.0 – Wiki é útil e fácil 

de se utilizar, mas, concordam que a Wiki é aplicável em outras atividades. 

O entrevistado 1, de forma objetiva e direta, afirmou que sim, é útil. Também afirmou 

que sim, é fácil de se utilizar. Quanto a aplicação em outras atividades que desempenha, 

este entrevistado se posicionou: “Sim, sem dúvida alguma, com certeza. Boa para fins 

colaborativos”. 

Já o entrevistado 2 considerou que a ferramenta Wiki é muito útil e fácil de se utilizar. 

Quanto à outras aplicações da Wiki, o entrevistado considerou que: “Sim, embora o 

"prêmio qualidade" seja escopo da sua atuação”. 

Por sua vez, o entrevistado 3 citou: “Útil sem sombra de dúvidas, pois, diariamente 

consulto se houve alguma nova lição aprendida para ajudar nos processos”. Todavia, ao 

comentar sobre a facilidade do uso: “Particularmente é muito fácil, mas, entendo que 

para alguns usuários não familiarizados com TI possa causar alguma dificuldade”. 

Indagado se a Wiki seria aplicável à outras atividades que desempenha, comentou: “Sim, 

sem sobra de dúvida, em outros projetos que há na seção, a exemplo, do curso 

contemporâneo pela qualidade”. 

No que diz respeito ao entrevistado 4, a exemplo do entrevistado 2, também considerou 

a ferramenta Wiki como muito útil. Considerou, quanto à facilidade do uso da Wiki: 

“Muito intuitivo, muito tranquilo de ser feito”. Se aplicável em outras atividades que 

desempenha, concluiu: “Sim, tanto para projetos quanto para melhoria de processos 

(rotinas)”. 

Em relação ao entrevistado 5, este por sua vez, considerou “Útil, mas, precisa ser 

melhorada quanto a preservação do que já foi validado”. Indicou, quanto à facilidade do 

uso da Wiki que: “Fácil utilização, intuitiva”. Indicou, quanto a aplicação em outras 

atividades: “Sim, em projetos, grupos de estudos, mas, com melhoria na questão da 

confiabilidade nas edições”. 

O entrevistado 6 indicou que: “Sim (é útil), possibilita registrar uma melhoria, uma boa 

pratica, permite colaborar com informações”. Quanto à facilidade do uso da Wiki, o 
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entrevistado afirmou: “Fácil, tranquilo”. Se utilizaria em outras atividades que 

desempenha, citou: “São úteis em cursos EAD da instituição”. 

Já o entrevistado 7 considerou que sim (é útil), pois, representa “o princípio da 

colaboração”. Perguntado se a ferramenta Wiki é fácil, este entrevistado resumiu: 

“Dinâmica”. Considerando a experiência anterior na instituição onde atuava como 

enfermeira, indicou que a ferramenta Wiki poderia ser utilizada: “Na área de 

enfermagem, na área de infecção, colaborando com informações entre médicos e 

enfermeiros da instituição”. 

Por sua vez, o entrevistado 8 sinalizou que sim: “...é útil, acredito. Pelo fato de 

disseminar dados e informações e pelo fato das pessoas serem colaboradoras”. 

Complementou, sobre a facilidade em se utilizar a Wiki: “É fácil, não é uma ferramenta 

complicada de forma alguma”. Questionado sobre a aplicação em outras atividades que 

desempenha, considerou: “Pode ser utilizada, com a ressalva que o grupo de projeto 

esteja preparado para utilizar e não haver outro repositório”. 

Por fim, no que diz respeito ao entrevistado 9, este indica que: “... (é útil) Com certeza, 

facilita a colaboração da informação”. Concluiu quanto à facilidade do uso: “Não tive 

dificuldades, muito simples”. Sobre utilizar em outras atividades na instituição, este 

entrevistado pondera: “Acredito que sim, em função da fácil troca de informações”.  

Já na dinâmica de grupo focal confirmatório quando perguntado sobre “A ferramenta 

Wiki é muito útil para tratar Lições Aprendidas? ”, os entrevistados não foram 

unânimes, a princípio, sobre a real utilidade dessa ferramenta. 

Um dos participantes disse que concordava parcialmente e explicou: 

“Porque a ferramenta requer conhecimento para sua utilização... e nosso público, nem 

todos, tem esse conhecimento para poder utilizar... talvez, se fosse em papel e caneta, 

muitos poderiam contribuir muito mais”. 

Outro participante, baseado na cultura organizacional da instituição governamental de 

segurança pública acrescentou:  

“Que para a nossa instituição, teríamos mais participações se tivéssemos trabalhado 

com “Fóruns” e não com Wiki. A “Wiki”…as pessoas nem sabem o que é.... depende 

muito de comunicação, de explicação, de conscientização. Entendo que dentre as 

possibilidades de gestão participativa, de lição aprendida, hoje a Wiki não é a melhor 
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para a nossa cultura, não foi em 2015, mas, pode ser que agora passe a ser. Tínhamos 

melhores opções, que a gente acabou não usando que seria o “Fórum”, na mesma 

plataforma (IBM) e é muito mais simples, é só apertar um botão, que já faz a contribuição 

e não corro o risco de um apagar a opinião do outro”. 

Com base no exposto, outro membro do grupo menciona que: 

“A Wiki é uma ferramenta, ela pode ser útil e pode ajudar, só que o conceito de Wiki, 

joga contra ele mesmo... não estou falando nem em questão de cultura organizacional, 

cada ferramenta tem que ser aplicada a cada empresa dentro da cultura organizacional 

dela. A nossa vê melhor, com bons olhos, o “Fórum”.  Mas, o conceito de Wiki deixa ela 

muito vulnerável. Então você não tem como auditar, o conceito dela é de ser livre, tanto 

é que, a própria “Wikipédia”, não pode ser usada em trabalhos acadêmicos, ela não é 

reconhecida, ela não é confiável, não é bem aceita”. 

Outro participante continua a abordagem: 

“Se você precisa de um negócio mais controlado...da aplicação mais auditável, ela (Wiki) 

deixa muito a desejar. Quanto mais pessoas forem usar, tem que partir para um negócio 

mais auditável, se for um número menor, a Wiki passa ser mais vantajosa... dependendo 

do cenário...” 

O moderador perguntou ao grupo, no entanto, se era possível aceitar como resposta, que 

a Wiki é útil para aplicações que não exijam tanto controle. O grupo confirma que sim, 

como resposta. 

Quando indagados sobre “A ferramenta Wiki é muito fácil de usar para tratar Lições 

Aprendidas? ”, o grupo se posicionou em consenso que sim, todavia, foram promovidas 

duas considerações. Um entrevistado ponderou que, embora ele considere a Wiki como 

de fácil utilização, que alguns colegas tiveram alguma dificuldade em manuseá-la e o 

procuraram solicitando alguma ajuda. Ele considera, porém, que não se trata de um 

problema da Wiki. Outro participante do grupo focal confirmatório, no entanto, não 

concordou com o colega quanto ao grau de dificuldade, ratificando a posição de que a 

ferramenta Wiki se apresenta, sim, como fácil de se utilizar. 

Finalmente, quando convidados a discutir sobre “A ferramenta Wiki é totalmente 

aplicável em outras atividades? ”, todos os participantes demonstraram estar de comum 

acordo, ou seja, concordaram sobre a aplicação da Wiki em outras atividades da 
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instituição. Um entrevistado exclamou: “Com certeza”. Outro participante do grupo focal 

confirmatório compartilhou a experiência que teve num projeto onde se fazia a ata de 

reunião em tempo real colaborativo. Complementou: “A reunião terminava com a ata de 

reunião pronta, com a participação de todos”. 
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APÊNDICE G – DETALHAMENTO DA ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 2 

 

P2 – OS PROCESSOS DE LIÇÕES APRENDIDAS ESTÃO RELACIONADOS ÀS 

FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO 

 

O entrevistado 1, ao ser indagado sobre qual ou quais processos de lições aprendidas é ou 

são mais importantes e em qual ou quais fases do ciclo de vida do projeto, defendeu que: 

“O registro de lições aprendidas na fase de execução é o mais importante”. Ao ser 

questionado se reconhecia a prática de lições aprendidas como uma boa prática, o 

entrevistado respondeu que: “Sim, sem dúvida. Evita erros e dissemina boas práticas 

para o maior número de pessoas”. Perguntado se realizou o registro de alguma lição 

aprendida ou se fez uso de alguma lição aprendida neste projeto, o entrevistado 

respondeu, respectivamente: “Sim, muitas” e “Sim, várias”. 

Já o entrevistado 2 indicou que registrar lições aprendidas no projeto na fase de execução 

e reutilizar na fase de planejamento são mais importantes. Abordado sobre a boa prática 

de lições aprendidas citou: “Muitíssimo importante. Agrega muito valor”. Quanto ao 

registro de lições aprendidas na página Wiki, exclamou: “Sim, há duas contribuições na 

fase de execução. Não tive tempo para inserir outras, mas, estou providenciando”. 

Todavia, ao ser questionado se fez uso de alguma lição aprendida, comentou: “Não, 

ainda. Com certeza no planejamento de 2016”. 

Por sua vez, o entrevistado 3 afirmou que o processo de armazenar lições aprendidas é o 

mais importante e que isto deve ocorrer em todas as fases do ciclo de vida do projeto. 

Quanto à boa prática de lições aprendidas, este entrevistado comentou: “Sim, porque 

registrar evita esquecimentos”. Não promoveu diretamente o registro de nenhuma lição 

aprendida na ferramenta Wiki, mas, tão somente, subsidiou de informação um colega que 

o fez, no entanto, utilizou uma lição aprendida registrada por outro colega na ferramenta 

Wiki, que foi um erro de uma fórmula apontada em uma planilha. 

No que diz respeito ao entrevistado 4, este afirma que o processo de conscientização é o 

mais importante, pois, os demais processos dependem deste. Considerou, ainda, que a 

conscientização sobre lições aprendidas deve ocorrer na fase de início do projeto, mas, 

que pode ser necessário a execução deste processo (conscientização) no decorrer do 

projeto, caso haja alterações na composição da equipe, de tal forma, que todos estejam 
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conscientizados em tempo de projeto da importância da prática de lições aprendidas em 

projetos. O entrevistado acredita que sim, que lições aprendidas é uma boa prática a ser 

seguida e indicou que sim, que realizou o registro de lições aprendidas deste projeto na 

página Wiki, no entanto, afirmou que não fez uso de nenhuma lição aprendida. 

Em relação ao entrevistado 5, este considera que a coleta de lições aprendidas na fase de 

execução do ciclo de vida de um projeto é o mais importante. Afirma que o uso de lições 

aprendidas seja uma boa prática em gestão de projetos, pois, “ajuda no planejamento”. 

Registrou lições aprendidas na página Wiki: “Problema na criação de uma EAP e 

cronograma sem ter uma consultoria especializada”, entretanto, não fez uso de nenhuma 

lição aprendida registrada por algum colega no projeto. 

O entrevistado 6 explica que “ (o processo) conscientizar (é o mais importante) para 

gerar liçoes (aprendidas) que podem ser utilizadas na fase de planejamento”. Acredita 

que lições aprendidas seja uma boa prática, pois, “compartilha o sucesso com os demais”. 

Indagado se contribuiu com o registro de alguma lição aprendida na página Wiki, 

confirmou que sim. Indicou, também, como afirmativo o uso de lição aprendida registrada 

por colegas: “Utilizei uma lição aprendida sobre a planilha com erro de formula alertado 

por um participante do grupo”. 

Já o entrevistado 7 considera que o processo de conscientização seja o mais importante e 

se realizado na fase de execução e adicionou: “As pessoas devem estar alinhadas”. 

Considerou, ainda, que lições aprendidas é uma boa prática a ser seguida: “Sim, para as 

pessoas terem acesso às boas práticas e evitar erros, fazendo melhor os processos”. 

Entretanto, quando questionada se contribuiu com o registro de alguma lição aprendida 

na página Wiki do projeto ou se fez uso de alguma lição aprendida já registrada por algum 

colega, o entrevistado respondeu não para as duas perguntas. 

Por sua vez, o entrevistado 8 explicou que o processo de conscientização é o mais 

importante e deve ocorrer em todas as fases em tempo de projeto: “Conscientizar porque 

os demais são consequência deste e deve ocorrer em todas as fases”. Quando abordado 

sobre lição aprendida ser uma boa prática a ser seguida, este entrevistado foi objetivo: 

“Sim, sem dúvida”. Ratificou sua posição afirmando que contribuiu com o registro de 5 

ou 6 lições aprendidas, mas, também afirmou que não fez uso de nenhuma lição aprendida 

já registrada por colegas na página Wiki. 
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Ao final das entrevistas individuais, no que diz respeito ao entrevistado 9, este comentou 

que o processo de reutilização é o mais importante e deve ocorrer na fase de planejamento 

e exclamou: “Reutilizar na fase de planejamento do prêmio qualidade de 2016”. 

Também foi direto ao afirmar que sim, lições aprendidas é uma boa prática a ser seguida. 

Finalmente, indicou que não promoveu diretamente o registro de lições aprendidas na 

página Wiki do projeto, mas, que o fez por meio dos imediatos. Informou, ainda, que não 

fez uso de nenhuma lição aprendida já cadastrada por outros colegas na página Wiki deste 

projeto. 

Por sua vez, a dinâmica de grupo focal confirmatório possibilitou um consenso absoluto 

entre os envolvidos. Apenas um dos participantes manifestou, no início da discussão, uma 

dúvida sobre as fases de iniciação e planejamento. Após o moderador explicar e 

exemplificar novamente cada uma das fases do ciclo de vida de um projeto, o grupo 

confirmou que sim: “Conscientizar sobre lições aprendidas na fase de iniciação; 

Registrar lições aprendidas durante a fase de execução; Fazer uso de lições 

aprendidas durante a fase de planejamento são mais importantes! ” Indagados 

também sobre “Lições Aprendidas ser indispensável para contribuir para o sucesso 

do projeto ”, todos concordaram que sim, apesar de que nas entrevistas individuais, nem 

todos promoveram o registro de lições aprendidas na página Wiki construída para o 

projeto Prêmio Qualidade 2015 e, quando o fizeram, nem todos promoveram o uso de 

alguma lição aprendida registrada por outro colega na referida página Wiki, o que 

demonstra uma certa contraposição. 
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APÊNDICE H – DETALHAMENTO DA ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 3 

 

P3 – OS PROCESSOS E ATIVIDADES DO PROJETO SÃO MAIS EFICAZES 

Os entrevistados concordaram que a ferramenta Wiki pôde melhorar de alguma forma o 

desempenho e a qualidade dos trabalhos. 

O entrevistado 1 ao ser indagado sobre o desempenho comentou: “Não tem como não 

melhorar o desempenho estando bem informado por meio da contribuição alheia”. Já em 

relação a qualidade, concluiu: “Sim, observar erros e acertos alheios permite melhorar 

o seu trabalho”. 

Já o entrevistado 2, em relação a desempenho explicou: “Sim. Otimiza tempo e recursos”. 

Quanto à qualidade, indicou que: “É a aplicação da lição aprendida que remete à 

qualidade”. 

Por sua vez, o entrevistado 3, no que tange ao desempenho afirma: “Contribui com a 

celeridade em fazer a informação a chegar a alguém”. Finalizou comentando sobre o 

aspecto da qualidade: “Sim, porque posso “checar a qualidade" de uma informação, 

arquivo etc. permitindo alguma ação corretiva”. 

No que diz respeito ao entrevistado 4, este respondeu de forma direta para desempenho e 

qualidade: “Sim, com certeza e; Sim, também”, respectivamente. 

Em relação ao entrevistado 5, este considerou em relação a questão do desempenho: 

“Com certeza, desde que, com melhores controles do conteúdo”. Já no que diz respeito à 

questão da qualidade, comentou: “Sim, de alguma forma”. 

O entrevistado 6 considera que no aspecto desempenho: “Sim, compartilha métodos, 

recursos e otimiza tempo”. No que tange ao aspecto da qualidade: “Sim, com certeza, 

pois, evita retrabalhos”. 

Já o entrevistado 7 conclui em relação ao desempenho: “Sim, otimiza tempo”. E em 

relação à qualidade: “Sim, contribui para a melhora do resultado”. 

Por sua vez, o entrevistado 8 contribui com a seguinte assertiva sobre o desempenho: 

“Sem dúvida, o exemplo é este projeto. Se não houvesse a Wiki não conseguiríamos 

facilmente coletar tudo o que foi coletado”. Já em relação ao aspecto da qualidade, 

concluiu de forma direta: “Também, com certeza”. 
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Finalmente, o entrevistado 9 afirma que o desempenho “é obtido por meio do 

direcionamento dos usuários”. Conclui diretamente sobre o aspecto da qualidade: “Sim” 

(contribui para melhoria da qualidade). 

A dinâmica de grupo focal confirmatório facilmente ratificou as posições individuais 

acima. Quando indagado pelo moderador, todo o grupo concorda com a assertiva que o 

uso da ferramenta Wiki no projeto, de alguma forma otimizou tempo ou recursos e, 

portanto, contribuiu para a melhoria do desempenho dos processos e atividades do 

projeto, bem como, contribuiu também para a melhoria da qualidade dos trabalhos, já que 

em resumo, pessoas bem informadas em relação às experiências passadas, tendem a 

produzir mais e melhor. 
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APÊNDICE I – DISSEMINAÇÃO ATIVA POR E-MAIL AUTOMÁTICO 

GERADO PELA WIKI 
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APÊNDICE J – FORMULÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO 

 

SÃO PAULO 

041000OUT10 

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA XXXXXXX (EGP/XX) 

 

ANEXO “I” À NOTA DE INSTRUÇÃO Nº XXX-999/99/99 

 

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO 

Nº XXX-99/99/99 

NOME DO PROJETO: ... 

 

 

1. Coordenador 

1.1. ... 

2. Motivação do fechamento: ... 

3. Análise do Projeto 

3.1. Custos 

3.1.1. planejado: R$ ... 

3.1.2. realizado: R$ ... 

3.1.3. mudança(s): ... 

3.2. Tempo 

3.2.1. planejado: ... 

3.2.2. realizado: ... 

3.2.3. mudança(s): ... 

3.3. Escopo 

3.3.1. serviços e resultados: ... 

3.3.2. mudança(s): ... 
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3.4. Entregas 

ENTREGAS GERENTE XXX 
FINALIZADAS 

SIM NÃO 

     

     

3.5. Suporte e ou necessidade 

3.5.1. ... 

3.6. Reunião de encerramento 

3.6.1. Representantes 

ENTREGA NOME XXX TELEFONE ASSINATURA 

     

     

     

3.6.2. Aceite: ... 

 

 

Cidade,        de                                   de        . 

 

 

Nome 

Posto – Coordenador do Projeto 

 

 

Nome 

Posto – Gerente do Projeto 

 

 

 

Quartel em São Paulo, 99 de XXXXXX de 9.999. 
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Instruções de Preenchimento do Relatório de Encerramento do Projeto 

 

Cabeçalho: indicar número do Relatório de Encerramento atribuído pela XXX e o nome do 

projeto proposto. 

Item 1. 1. Coordenador 

Item 1.1.: indicar o posto, nome, XXX, telefone, e-mail e demais dados julgados necessários. 

Item 2. Motivação do encerramento: descrever de forma sucinta o motivo do encerramento 

(término, rescisão contratual, convênio denunciado, etc.). 

Item 3. Análise do Projeto 

Item 3.1. Custos 

Item 3.1.1. planejado: indicar o montante inicial em moeda brasileira, observadas as 

conversões, para execução do projeto. 

Item 3.1.2. realizado: indicar o montante final em moeda brasileira, observadas as conversões, 

para execução do projeto. 

Item 3.1.3. mudança(s): indicar a(s) mudança(s) que alterou(aram) o custo previsto para 

execução do projeto. 

Item 3.2. Tempo 

Item 3.2.1. planejado: indicar o prazo inicial para execução do projeto. 

Item 3.2.2. realizado: indicar o prazo em que o projeto foi concluído. 

Item 3.2.3. mudança: indicar a(s) mudança(s) que alterou(aram) o tempo previsto para 

execução do projeto. 

Item 3.3. Escopo 

Item 3.3.1. serviços e resultados: relatar se os serviços e resultados do projeto estão de acordo 

com o edital (entrega de documentação, fases contratuais, etc.). 

Item 3.3.2. mudança(s): indicar a(s) mudança(s) que alterou(aram) o escopo do projeto. 

Item 3.4. Entregas 

Campo entregas: indicar a entrega programada. 

Campo gerente: indicar o nome do responsável pelo recebimento da entrega. 

Campo XXX: indicar a XXX beneficiada. 

Campo finalizados: indicar se a entrega foi efetivada. 

Item 3.5. Suporte e ou necessidade 

Item 3.5.1. indicar a necessidade de manutenção continua, contratação de seguro, etc. 
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Item 3.6. Reunião de encerramento 

Item 3.6.1. Representantes: indicar o posto, nome, XXX e telefone dos representantes que 

participaram da reunião de encerramento do projeto. 

Item 3.6.2. Aceite: informar se o objeto foi aceito pela autoridade que o solicitou. 

 

 


