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RESUMO 
As organizações com ênfase na aplicação intensa de conhecimentos da engenharia mecânica 

não podem se dar ao luxo de cometer erros repetitivos em gestão de projetos. Existem grandes 

benefícios para repetir experiências positivas de projetos anteriores. Essa necessidade de 

memória institucional é ampliada pela realidade de que, com a rotatividade normal e a 

aposentadoria, as pessoas com anos de experiência deixam suas organizações. Um programa 

eficaz de lições aprendidas é elemento crítico na gestão do conhecimento institucional; vai 

facilitar a melhoria contínua dos processos e procedimentos e fornece uma vantagem direta 

em uma indústria competitiva. Este trabalho descreve um estudo que teve como objetivo 

identificar: a) literatura que aborde gestão de projetos em estaleiros e a básica de gestão do 

conhecimento; b) as lições aprendidas durante a execução do projeto e c) a relevância para o 

engenheiro mecânico do conhecimento das práticas e da teoria da gestão de projetos. É 

apresentada a organização que participa deste estudo. A pesquisa obteve “achados” relativos à 

possíveis lições aprendidas na gestão de projeto e na gestão de conhecimento. O potencial de 

economia não foi totalmente alcançado. O estudo também identificou sete áreas chaves para a 

boa implementação de um programa de lições aprendidas. 

 

Palavras-Chave: Lições Aprendidas; Submarino; Marinha do Brasil; Gestão de Projeto; 

Engenharia. 
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ABSTRACT 

Organizations with an emphasis on mechanical engineering knowledge intensive application 

cannot afford to make repetitive mistakes in project management. There are great benefits to 

repeat positive experiences from previous projects. This need for institutional memory is 

amplified by the reality that, with normal turnover and retirement, people with years of 

experience leave their organizations. An effective Lesson Learned Program is a critical 

element in the management of institutional knowledge; it will facilitate the continuous 

improvement of processes and procedures and provides a direct advantage in a competitive 

industry. This work describes a study that aimed to identify: a) literature that addresses project 

management in shipyards and the basic knowledge management; b) the lessons learned during 

the project execution and c) The project management knowledge, even pratice and theory, for 

a mechanical engineer. The organization participating in this study is presented. The research 

obtained “findings” related to possible lessons learned in project management and knowledge 

management. The savings potential has not been fully realized. The study also identified 

seven key areas for the successful implementation of a lessons learned program. 

Key-Words: Lesson Learned; Submarine; Brazilian Navy; Project Management; 

Engineering. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização do tema 

O desenvolvimento de projetos e construção de submarinos pela Marinha do Brasil 

sempre foi tratado como tema estratégico para o Brasil. Até a década de 60, a Marinha 

adquiria os navios operativos de outras marinhas, como ocorreu com as classes Foca, Balilla e 

Tupy, de origem italiana, além dos Classe Guppy (Rio de Janeiro, Guanabara, Amazonas e 

Bahia), originários da marinha americana.  

Nos anos 70, foram adquiridos três novos submarinos Classe Humaitá, construídos 

por estaleiro inglês. Ao final da década, a Marinha do Brasil decidiu que seria hora de investir 

em tecnologia pra construção dos submarinos em território nacional para, no futuro, ser capaz 

de desenvolver seus próprios submarinos. 

Na década de 80, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) foi indicado pela 

Marinha do Brasil como o estaleiro construtor de submarinos e, assim, precisou investir no 

treinamento e capacitação de seus profissionais e na adaptação e modernização de suas 

instalações industriais. Foi enviada, então, uma equipe brasileira de engenheiros e técnicos 

para acompanhar na Alemanha a construção do Submarino Tupi, que dá nome a Classe. Essa 

transferência de tecnologia possibilitou a Marinha construir no AMRJ, mais quatro navios: 

Tamoio, Timbira, Tapajós e Tikuna. 

Exceto a secção de vante, onde se encontram os tubos de torpedo, MAK (Krupp Mak 

Maschinenbau Gmbh.), todo o navio foi fabricado pelo AMRJ. O MAK foi recebido pronto 

do fabricante alemã, pois contém tecnologia sigilosa e exclusiva da fabricante, não 

interessando a mesma entregar desenhos, tolerâncias, requerimentos técnicos, plano de 

fabricação ou qualquer outro documento que permita a terceiros desenvolverem tecnologia 

semelhante. 

A cada 5 anos, os submarinos são submetidos a um Período de Manutenção Geral 

(PMG), quando tem seu casco cortado, suas baterias substituídas e todos os seus sistemas 

inspecionados, reparados, montados, testados e certificados, quando passam para a fases de 

testes de cais1 e testes de mar.2 

No submarino Tamoio, durante o seu PMG, constatou-se um estado avançado de 

corrosão na secção de vante do navio, mais precisamente nos tubos de torpedos. Assim, foi 

 
1 Teste de Cais: Consiste numa série de testes feitos com o navio estático no cais, como teste de flutuação, teste 
de admissão controlada de água nos tanques de lastro, testes de estanqueidades e testes de outros sistemas do 
navio, sem o uso da propulsão. 
2 Teste de Mar: Consiste em testar os diversos sistemas do navio responsáveis por permitir a navegação segura 
em mar, tanto em superfície como submerso, com o uso da propulsão mecânica ou elétrica.  



13 
 

contratado o fabricante para inspecionar, desmontar, reparar e montar um dos 8 tubos, com 

acompanhamento por técnicos brasileiros, visando a obtenção dos conhecimentos necessários 

aos reparos dos demais tubos. 

 Na primeira visita da equipe técnica alemã, se identificou a necessidade de retirar os 

tubos para inspeção detalhada. Nessa inspeção, seriam feitas medições de espessura e 

circularidade no tubo para avaliar a necessidade e métodos de reparo. Porém, tais tubos não 

foram construídos prevendo sua retirada, pois era esperado serem necessários apenas reparos 

in loco. 

O submarino tem por volta de 6m de diâmetro e fica apoiado em calços de 

aproximadamente 1m de altura. Dessa forma, os tubos, que pesam por volta de 800 kg, 

chegam a ficar a 6,5m do chão. Os tubos de torpedo são construídos em aço ST52-3, com 

tolerâncias geométricas restritas e posicionamento complexo. Eles ficam em regiões de “livre 

alagamento”, ou seja, em contato com água enquanto o navio está parcial ou completamente 

submerso. Além disso, tem custo elevadíssimo, o que justifica a intenção de reparo e ao 

mesmo tempo torna a sua manobra de retirada uma operação complexa e de risco. Desse 

modo, deve-se manter a todo custo sua integridade, sem risco de avariar o tubo, para que 

sejam feitos apenas reparos, sem a necessidade de substituição por um novo tubo. 

O que torna o cenário ainda mais desafiador é a posição do navio na oficina. Por uma 

conjunção de fatores, a parte de vante do navio está para fora da oficina, impedindo assim o 

uso da ponte rolante da oficina para a retirada dos tubos. 

Ao ser apresentado esse cenário para a equipe da fabricante alemã, eles solicitaram o 

desenvolvimento e fabricação de um dispositivo que permitisse a execução da operação de 

retirada com segurança, tanto para os trabalhadores, quanto para o tubo e o navio. Desta 

forma, a Gerência de Reparos de Submarinos do AMRJ sugeriu o desenvolvimento do projeto 

de um pórtico rolante, objeto desse estudo. Este projeto foi desenvolvido e executado no 

período de Agosto a Outubro de 2020.  

Deve-se ressaltar, tal manobra de retirada de tubo de torpedo é pioneira no 

hemisfério sul. Dada sua complexidade, exigência técnica e requisitos, como um estado 

crítico de corrosão nos tubos, poucos países no mundo executaram tal manobra, o que torna a 

ocasião extraordinária. E, claro, tal manobra nunca havia sido feita sem a utilização ponte 

rolante, o que torna inédito o dispositivo desenvolvido.  

A concepção do projeto foi validada por calculistas e aprovada pela equipe da 

fabricante alemã.  
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Foi dada ênfase, neste trabalho, ao estudo do método de gerenciamento de projeto e 

gerenciamento do conhecimento, através das lições aprendidas. Decidiu-se que, como o 

projeto já foi realizado, com algumas indicações de potencial melhoria em gestão, que 

focássemos nas “lições aprendidas”.  

Para que o projeto seja gerenciado satisfatoriamente é preciso adotar o método de 
Gerenciamento de Projetos: aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 
técnicas para que as atividades de projeto encontrem os requerimentos do projeto 
[...] o gerenciamento de projetos é realizado por meio da aplicação e integração de 
processos padronizados de gerenciamento de projetos de iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle, e encerramento.” (PMI, 2017)  

Ao se aplicar a metodologia de gestão de projetos, cumprem-se as condições teóricas 

de que seja possível garantir o andamento de todas as etapas de acordo com as premissas do 

mesmo, como requerimentos técnicos iniciais, prazos, condições financeiras, disponibilidade 

de mão de obra e matéria prima e finalidade. 

 

1.2 Formulação da situação problema e questão de pesquisa 

O projeto do pórtico é caminho crítico no andamento das etapas do PMG e no 

contrato com a fabricante alemã. 

Embora os envolvidos reconheçam a necessidade em seguir as diretrizes de 

gerenciamento de projeto, na prática acaba se fugindo de formalizações e ignorando algumas 

etapas, com a intenção de evitar trabalho desnecessário ou perda de tempo. Porém, o que se 

vê, é que as adversidades advindas dessas escolhas, tornam o projeto caótico, sem referências 

e organização. 

De acordo com Ricardo Vargas, (2007):  

Um projeto com problemas, sempre apresenta fatores indicativos que permitem 
reconhecer que eles existem. Alguns fatores relacionados a Stakeholders, 
documentação e o tripé constraint (Escopo, custo e planejamento) nos permite uma 
rápida e direta percepção do grau do problema (VARGAS, 2007, p. xx). 

Sendo assim, esta pesquisa busca comparar as recomendações teóricas acerca do 

gerenciamento de projeto e a prática executada no projeto do pórtico, listando essas 

divergências e analisando seu impacto no resultado final, propondo soluções visando à 

melhora do gerenciamento de projeto. Dessa necessidade de diagnosticar lições aprendidas do 

caso estudado se define a situação problema. 

Assim, pode-se definir a questão de pesquisa como: 
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 Quais as lições aprendidas quanto ao gerenciamento de projeto, no caso 

estudado? 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

Essa pesquisa faz uma análise comparativa da teoria com a prática do gerenciamento 

de projeto. Os seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

 Identificar literatura que aborde gestão de projetos em estaleiros e a literatura 

básica; 

 Identificar lições aprendidas durante a execução do projeto;  

 Identificar a relevância para o engenheiro mecânico do conhecimento das 

práticas e da teoria da gestão de projetos. 

1.4 Justificativa e relevância do tema 

A gestão de projetos tem se popularizado  na área de engenharia, tanto na 

construção civil, elétrica, mecânica e na construção de produtos em geral. 

As principais razões de fracassos são: elaboração ineficaz do escopo, falha no 
planejamento, ineficácia do monitoramento e controle da execução. Neste sentido, destacam-
se as principais causas de fracassos em projetos de engenharia mecânica:  

• metas e objetivos mal estabelecidos;  

• o escopo muda conforme o andamento do projeto;  

• crescimento desordenado do escopo;  

• falta de atendimento ao escopo do projeto;  

• papéis e responsabilidades maus definidos;  

• falha de comunicação;  

• os sinais de alerta do projeto foram ignorados;  

• falta de conhecimento dos pontos chaves do projeto;  

• falta de habilidade dos envolvidos;  

• processo de gestão de mudança inexistente ou pobre;  

• tempo insuficiente para planejamento e execução do projeto; 

• pouca compreensão da complexidade do projeto;  

• estimativas financeiras pobres e incompletas;  

• recursos inadequados;  

• mão de obra não especialidade e não qualificada para a execução do projeto.  
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A gestão de projetos no setor mecânico aplica as técnicas, as habilidades e o 

conhecimento para elaboração de serviços ou atividades relacionadas a um conjunto de 

objetivos pré-definidos, num certo prazo, custo e qualidade, através de recursos técnicos e 

humanos. Realmente, cada projeto deveria estar dentro do orçamento planejado e do tempo, 

mas dificilmente acontece. A possibilidade de insucesso faz parte da realidade do projeto. 

Realizando-se busca na internet nas demais universidades públicas do país, 

identificam-se diversos cursos de graduação em engenharia mecânica com disciplinas 

obrigatórias em gerenciamento de projetos. 

Justifica-se a escolha deste tema, gerenciamento de projetos, pois a prática diária do 

engenheiro mecânico demanda conhecimento teórico e prático do mesmo. Neste trabalho isso 

é feito no contexto de compreender o impacto que a falta de correspondência entre a teoria e a 

prática pode ter no gerenciamento de projeto.  

Dia após dia se observa descumprimento de prazos, falta de material, falta de 

coordenação entre as diferentes equipes envolvidas no projeto dentre outras falhas de gestão. 

O impacto tanto financeiro como de planejamento é imensurável se contarmos todas as vezes 

em que houve esses problemas. Além disso, essas falhas desmotivam a equipe e colaboram 

para buscarem formas fora do bom gerenciamento de projeto para mitigar os problemas. 

1.5 Delimitação da pesquisa 

Este trabalho foi elaborado a partir do interesse na aplicação dos conhecimentos 

aprendidos no curso de engenharia mecânica integrados com os de gestão de projetos. Neste 

caso, o projeto do pórtico foi executado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ, 

estaleiro militar responsável pelo PMG dos submarinos da Marinha Brasileira. O projeto, na 

sua estrutura organizacional, teve um engenheiro responsável e o gerente do projeto de PMG 

do navio como corresponsável, dado que o pórtico tem por finalidade ser a ferramenta para 

uma etapa do PMG. 

A fim de compreender melhor o funcionamento do PMG, a importância e relevância 

do projeto, coletar a maior gama de informações possível e conhecer as dinâmicas específicas 

do AMRJ, entendeu-se necessário um período de acompanhamento aos engenheiros 

relacionados ao projeto. O acompanhamento se deu entre novembro de 2020 a janeiro de 

2021, durante o qual foram feitas diversas consultas aos documentos do projeto. Tais 

documentos se encontravam em e-mails trocados internamente entre diferentes setores do 
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AMRJ. Não havia um sistema específico para arquivamento de tais documentos. Já as 

entrevistas ocorreram em janeiro de 2021 por e-mail.   

1.6 Organização do Texto 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

 Capítulo 1: Apresentação de introdução e motivação do estudo. Neste capitulo 

também são detalhados os objetivos do projeto de pesquisa e questão de pesquisa. 

 Capítulo 2: Apresentação de uma revisão bibliográfica de gerenciamento de projetos e 

lições aprendidas que embasa a pesquisa. 

 Capítulo 3: Apresentação de uma revisão bibliográfica sobre submarinos que embasa a 

pesquisa. 

 Capítulo 4: Descrição da metodologia para realização do estudo proposto. 

 Capítulo 5: Apresentação do estudo de caso, como proposto no objetivo da pesquisa. 

 Capítulo 6: Análise e discussão dos dados recolhidos na pesquisa. 

 Capítulo 7: Apresentação das principais conclusões deste estudo e propostas para 

trabalhos futuros. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS E LIÇÕES APRENDIDAS 

2.1 História do gerenciamento de projeto 

Para a existência de um projeto, é preciso a aplicação de técnicas que permitem 

gerencia-los. Tais técnicas datam do início do século XX, com a criação do Gantt Chart por 

um discípulo do Taylorismo, Henry L. Gantt. 

Figura 1 - Diagrama de Gantt 

 
Fonte: Arruda Consult3 

Em 1950 são criadas duas técnicas que viriam a dar um grande pontapé na gestão de 

projetos: o diagrama de redes PERT (Program Evaluation and Review Technique), criado em 

1950 pela marinha americana e que permite o sequenciamento das tarefas envolvidas sem a 

implicância do fator tempo, e por isso permitiu que técnicas de informática da época 

pudessem ser aplicadas, tornando o controle do projeto mais preciso e mais rápido (Mayink, 

2008). Também, da mesma época é o Critical Path Method (CPM) que foi desenvolvido em 

conjunto por DuPont Corporation e Remington Rand Corporation focado em projetos da 

manutenção de planta. 

Tais técnicas rapidamente passaram a fazer parte do cotidiano de várias empresas, o 

que levou em 1969 a criação do Project Management Institute, cujo intuito é dar forma ao 

gerenciamento de projeto existente nas empresas. Esse desenvolvimento culmina com o 

lançamento em 1981 do Project Management Body of Knowledge, mais conhecido como 

 
3 Disponível em: http://www.arrudaconsult.com.br/2014/10/grafico-de-gantt-aprenda-usar-e-baixe.html. Acesso 
em 21 abr. 2021. 
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PMBOK, este livro contém os padrões e boas práticas que são amplamente usadas por todas 

as empresas no Gerenciamento de Projeto.  

 

2.2 Ciclo de vida – As fases de um projeto 

Todo projeto pode ser subdividido em determinadas fases de desenvolvimento. Esse 

conjunto de fases é conhecido como ciclo de vida do projeto (Vargas, 2007). O ciclo de vida 

de um projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa desde seu início até seu 

encerramento (PMI, 2017). 

O PMI (2017) mapeia a seguinte estrutura de ciclo de vida do projeto: 

1. Inicio do Projeto; 

2. Organização e preparação; 

3. Execução do trabalho do projeto e  

4. Encerramento do projeto. 

Figura 2 - Gráfico de nível de custos e pessoal versus tempo dividido com as quatro fases 

 
Fonte: Guia PMBOK® 6a. ed., 2017. 

2.3 Processos de gerenciamento de projeto 

2.3.1 Definição de gerenciamento de projetos pelo Guia PMBOK® 

Uma definição de projeto de acordo com o PMI (2017): “Um projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.” Ou seja, um 

projeto deve ser temporário e único, com parâmetros e características personalizadas, 

definidas de acordo com o objetivo.  
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Segundo Ritzman e Krajewski (2007), projetos bem sucedidos iniciam com uma 

definição clara do escopo, metas e tarefas. 

Como apontado por Mayrink (2008), a pesquisa de Hyvari (2006) examinou 

quantitativamente os fatores de sucesso do gerenciamento de projetos nas organizações 

ativamente envolvidas. Como resultado, essa apontou evidencias empíricas das características 

dos fatores críticos de sucessos e fracassos no gerenciamento de projetos em diferentes 

condições das organizações, sendo possível verificar que os fatores críticos de sucessos e 

fracassos estão relacionados, de forma relevante, ao tamanho e tipo da organização, tamanho 

do projeto e experiência dos gerentes de projetos, identificando com fator crítico mais 

relevante à comunicação efetiva no gerenciamento de projeto. 

2.3.2 Conceito PDCA e os grupos de processos 

O gerenciamento de projetos é um empreendimento de integração. Como descreve o 

PMI (2017), cada processo do projeto deve ser adequadamente associado e conectado a outros 

processos para facilitar a sua coordenação. Um conceito subjacente para a interação entre os 

processos de gerenciamento de projetos é o ciclo PDCA (plan-do-check-act, planejar-fazer-

verificar-agir). 

Também de acordo com o PMI (2017) Gerenciamento de Projetos é: “A aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para que as atividades de projeto 

encontrem os requerimentos do projeto [...] o gerenciamento de projetos é realizado por meio 

da aplicação e integração apropriadas dos processos de gerenciamento de projetos 

identificados para o projeto.” (citação direta longa, formatação inadequada) 

Segundo PMI (2017), um grupo de processos inclui os processos de gerenciamento 

de projetos constituintes que estão ligados pelas respectivas entradas e saídas, ou seja, o 

resultado ou produto de um processo se torna a entrada de outro processo. Tem que se 

observar que grupos de processos não são fases de projeto. Se o projeto estiver dividido em 

fases, os processos nos Grupos de Processos interagem dentro de cada fase. É possível que 

todos os Grupos de Processos estejam representados em uma fase, como se observa na Figura 

3. 
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Figura 3 - Exemplo de Interações de grupo de processos dentro de um projeto ou fase. 

 

Fonte: Guia PMBOK® 6a. ed., 2017. 

 

A Figura 3 já mostra os cinco grupos de processos de gerenciamento de projeto. 

Listam-se abaixo os grupos e as características dos processos que os compõem, segundo o 

(PMI, 2017): 

 Grupo de processos de iniciação: é composto por processos realizados para 

definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente. 

 Grupo de processos de planejamento: são processos realizados 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: Processos realizados para concluir o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer os requisitos do projeto. 

 Grupo de processos de monitoramento e controle: Processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar, o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes. 

 Grupo de processos de encerramento: Processos realizados para concluir ou 

fechar formalmente um projeto, fase ou contrato. 
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Através de um cruzamento entre os grupos de processos de gerenciamento de 

projetos e o ciclo PDCA, encontra-se, então, um ciclo aprimorado que pode ser aplicado aos 

inter-relacionamentos dentro dos grupos de processos e entre eles. 

Figura 4 - Grupos de Processos do Gerenciamento de Projetos. 

 
Fonte: Guia PMBOK® 6a. ed., 2017. 

 

2.3.3 As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 

As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos são campos ou áreas de 

especialização que costumam ser aplicadas ao gerenciar projetos. Uma área de conhecimento 

é um conjunto de processos associados com um tema especifico em gerenciamento de 

projetos. São essas as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos (PMI, 2017): 

 Gerenciamento da integração do projeto: O gerenciamento da integração do 

projeto inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e 

coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento dentro dos Grupos de Processos 

de Gerenciamento do Projeto. 

 Gerenciamento do escopo do projeto: O gerenciamento do escopo do projeto 

inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, 

e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso. 
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 Gerenciamento do cronograma do projeto: O Gerenciamento do Cronograma 

do Projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término dentro do prazo do 

projeto. 

 Gerenciamento dos custos do projeto: O Gerenciamento dos Custos do Projeto 

inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, 

gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado. 

 Gerenciamento da qualidade do projeto: O Gerenciamento da Qualidade do 

Projeto inclui os processos para incorporação da política de qualidade da organização com 

relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do 

produto para atender as expectativas das partes interessadas. 

 Gerenciamento dos Recursos do Projeto: O Gerenciamento dos Recursos do 

Projeto inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a 

conclusão bem-sucedida do projeto. 

 Gerenciamento das Comunicações do Projeto: O Gerenciamento das 

Comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações 

do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e dispostas de maneira oportuna e apropriada. 

 Gerenciamento dos Riscos do Projeto: O Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

inclui processos de condução de planejamento, identificação e análise de gerenciamento de 

risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e monitoramento de risco em um 

projeto. 

 Gerenciamento das Aquisições do Projeto: O Gerenciamento das Aquisições 

do Projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto. 

 Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto: O Gerenciamento das Partes 

Interessadas do Projeto inclui os processos necessários para identificar todas as pessoas ou 

organizações impactadas pelo projeto, analisando as suas expectativas e o impacto das partes 

interessadas no projeto, e desenvolvendo estratégias de gerenciamento apropriadas para o 

engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. 

Os grupos da Erro! Fonte de referência não encontrada. podem ser decompostos 

em 49 processos padrões, posterior identificados e classificados em uma das nove áreas de 

conhecimento (PMI, 2017), que interagem entre si. 
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Figura 5 - Os processos de gerenciamento de projetos divido nas áreas de conhecimento em gerenciamento de 
projeto. (Numeração segue adotada no livro, iniciando-se pelo 4) 

 
Fonte: Guia PMBOK® 6a. ed., 2017. 

Por fim, PMI (2017) reorganiza a lista de processos de gerenciamento de projeto em 

uma tabela de mapeamento entre grupo de processos de áreas de conhecimento, de forma a 

enquadrar os processos em ambas as divisões, como mostra a Erro! Fonte de referência não 

encontrada..Erro! Fonte de referência não encontrada. 
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Quadro 1 - Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento 

 

Fonte: Guia PMBOK® 6a. ed., 2017. 
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2.4 Plano de gerenciamento de projeto 

2.4.1 Definição 

O plano de gerenciamento do projeto é o documento que descreve como o projeto será 

executado, monitorado e controlado, e encerrado. Ele integra e consolida todos os planos de 

gerenciamento auxiliares, linhas de base e outras informações necessárias para gerenciar o 

projeto (PMI, 2017). As necessidades do projeto determinam quais componentes do plano de 

gerenciamento do projeto são necessários. 

2.4.2 Documentos do plano de gerenciamento de projeto 

Compõem o plano, entre outros, o plano de gerenciamento de projeto os seguintes 

documentos, dentre outros (PMI, 2017): 

Planos de gerenciamento auxiliares: 

 Plano de gerenciamento do escopo: Estabelece como o escopo será definido, 

desenvolvido, monitorado, controlado e validado. 

 Plano de gerenciamento dos requisitos: Estabelece como os requisitos serão 

analisados, documentados e gerenciados. 

 Plano de gerenciamento do cronograma: Estabelece os critérios e as atividades 

para desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. 

 Plano de gerenciamento dos custos: Estabelece como os custos serão 

planejados, estruturados e controlados. 

 Plano de gerenciamento da qualidade: Estabelece como as políticas da 

qualidade, metodologias e padrões de uma organização serão implementados no projeto. 

 Plano de gerenciamento dos recursos: Fornece orientação sobre como os 

recursos do projeto devem ser categorizados, alocados, gerenciados e liberados. 

 Plano de gerenciamento das comunicações: Estabelece como, quando e por 

quem informações sobre o projeto serão administradas e divulgadas. 

 Plano de gerenciamento dos riscos: Estabelece como as atividades de 

gerenciamento de risco serão estruturadas e realizadas. 

 Plano de gerenciamento das aquisições: Estabelece como a equipe do projeto 

irá adquirir bens e serviços de fora da organização executora. 

 Plano de engajamento das partes interessadas: Estabelece como as partes 

interessadas serão engajadas nas decisões e execução do projeto, de acordo com suas 

necessidades, interesses e impacto. 

Linhas de base: 
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 Linha de base do escopo: A versão aprovada de uma declaração de escopo, 

estrutura analítica do projeto (EAP) e seu dicionário EAP associado, que é usada como base 

para comparação. 

 Linha de base do cronograma: A versão aprovada de um modelo de 

cronograma que é utilizada como base para comparação com os resultados reais. 

 Linha de base dos custos: A versão aprovada do orçamento referencial do 

projeto, que é usada como base para comparação com os resultados reais. 

Componentes adicionais: 

 Plano de gerenciamento de mudanças. Descreve como as solicitações de 

mudança ao longo do projeto serão normalmente autorizadas e incorporadas.  

 Plano de gerenciamento de configuração. Descreve como as informações sobre 

os itens do projeto (e quais itens) serão registradas e atualizadas para que o produto, serviço 

ou resultado do projeto permaneça consistente e/ou operacional.  

 Medição do desempenho de linha de base. Um plano integrado de escopo 

cronograma-custo para o trabalho do projeto contra o qual a execução do projeto é comparada 

para medir e gerenciar o desempenho. 

 Ciclo de vida do projeto. Descreve a série de fases pelas quais um projeto 

passa, do início ao término. 

 Abordagem de desenvolvimento. Descreve a abordagem de desenvolvimento 

de produto, serviço ou resultado, tais como preditiva, iterativa, ágil, ou um modelo híbrido. 

 Revisões de gerenciamento. Identifica os pontos no projeto em que o gerente 

de projeto e as partes interessadas relevantes avaliarão o progresso do projeto para determinar 

se o desempenho está conforme o esperado, ou se medidas preventivas ou corretivas são 

necessárias. 

2.4.3 Gestão do conhecimento em projetos 

O objetivo é ser prático nos processos de lições aprendidas, mas antes, é necessário 

apresentar a base desse termo, que vem da gestão de conhecimento. 

A Gestão do conhecimento é uma disciplina que promove uma abordagem integrada 

para identificar, gerir e partilhar toda informação da empresa, incluindo bases de dados, 

documentos, políticas, procedimentos, bem como todo o conhecimento não sistematizado e 

experiências pessoais  (Ferreira, 2011).  
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É uma gestão que busca criar, recolher, organizar, difundir, usar e explorar o 

conhecimento, inclusive convertendo o conhecimento individual em corporativo. Percebe-se a 

importância desses processos nos dias atuais, onde cada vez mais as novas tecnologias trazem 

volatilidade e incertezas e o mercado fica cada vez mais competitivo, buscando melhores 

soluções a menores custos. 

2.4.5 Lições aprendidas 
Todo projeto pode ser caracterizado como um desafio seja pela sua complexidade, 

deadline muito curta ou o custo. Quando as variáveis de um projeto fogem a um limite, é 

encontrado um problema e, por isso, deve-se identificar uma solução. Esse processo de 

encontrar um problema e identificar sua solução é chamado de lição aprendida 

Lições aprendidas podem ser definidas como as experiências chave que contêm certa 

relevância para projetos futuros. (Schindler & Eppler, 2003) 

Segundo Baaz, A. et al. (2010) as lições aprendidas são um meio de explicitar o 

conhecimento, desenvolvê-lo, aumentar o compartilhamento do mesmo no projeto e entre 

projetos, aumentar a satisfação com o trabalho, melhora a relação entre os participantes e 

contribuir para o aprendizado. 

Para o (PMI, 2017), 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. 

“Um projeto com problemas, sempre apresenta fatores indicativos que permitem 
reconhecer que existe um problema. Alguns fatores relacionados a Stakeholders, 
documentação e o tripé constraint (Escopo, custo e planejamento) nos permite uma 
rápida e direta percepção do grau do problema”. (Vargas, 2007) 
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Figura 6 - Indicadores de problemas em projeto 

 
Fonte: Ricardo Vargas, 2007 

Ainda de acordo com Vargas, os indicadores da Figura 6 não atuam de forma 

solitária, na realidade operam em conjunto e servem para indicar aonde está o problema no 

projeto. 

Uma vez identificado o problema, deve-se então registra-lo e, posteriormente, 

registrar sua solução. Isso é necessário para a manutenção do conhecimento de uma 

organização, dentre outros benefícios:  

“Como uma extensão da gestão de projetos, o processo de captura e análise de lições 
aprendidas é um método eficiente e efetivo de gestão da informação e transferência 
de conhecimento, adquiridos durante a execução de um projeto, permitindo que a 
organização aprimore seus processos, reduza custos e gere valor ao negócio.” 
(Veronese, 2014) 

De acordo com Vasconcelos (2019), as lições aprendidas são base para realização de 

melhoria contínua, ou seja, para garantir sucesso nos projetos (atuais e futuros). Esse conceito 

sempre aparece nos casos de sucesso de Gestão e o próprio PMBOK cita as lições aprendidas 

em cerca de 45% de seus processos, mas nem sempre elas são aplicadas corretamente ou se dá 

devida importância.  

Segue uma proposição dos seguintes processos para a correta aplicação das lições 

aprendidas, também de acordo com Vasconcelos (2019): 

 Planejar as Lições Aprendidas: Definir como conduzir as atividades de 

gerenciamento das informações históricas para o evento, através da elaboração do 

Plano de Lições Aprendidas. 
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 Coletar dados: Identificar os eventos ou problemas ao longo das fases do Projeto que 

poderão ser classificados como LA. 

 Registrar as Lições Aprendidas: Categorizar e classificar os eventos em Lições 

Aprendidas, identificando as causas e os seus impactos.  

 Tratar as Lições Aprendidas: Definir como as Lições Aprendidas serão tratadas para 

então elaborar Planos de Ação, definindo as ações, os ganhos esperados, a criticidade, 

os prazos e os responsáveis de cada uma delas. 

 Controlar as Lições Aprendidas: Controlar a situação dos PAs elaborados com 

execução prevista. 

 Encerrar as Lições Aprendidas: Documentar as Lições aprendidas desenvolvidas ao 

longo do projeto, realizando uma avaliação final de toda a parada. 

Além dos processos, outro fator importante são os papéis e responsabilidades. Nesse 

ponto, a metodologia de lições aprendidas deve estar aderente à sistemática de gerenciamento 

de Projetos na empresa, para que as pessoas certas possam assumir as responsabilidades 

corretas. Toda essa estrutura deverá ter apoio da alta administração. 

Importante frisar que a gestão de lições aprendidas poderá ocorrer por todo o ciclo de 

vida do projeto (Erro! Fonte de referência não encontrada.), como lista Vasconcelos 

(2019): com as ações de prevenção do projeto anterior e consulta ao banco de lições 

aprendidas, passando pela formulação de planos de ação ao longo do evento e encerramento 

com o levantamento de ações preventivas para próxima intervenção e atualização do banco de 

dados. 

Alguns ontos de atenção na aplicação das Lições Aprendidas segundo Vasconcelos (2019): 

1. No início, um plano de gerenciamento de projeto será elaborado e nele constará o 

método de coleta de dados, os responsáveis pelos processos, o calendário de reuniões, 

quais ferramentas serão utilizadas, as ações de prevenção da gestão de lições 

aprendidas (com status) e o resultado da consulta ao banco de dados; 

2. Ao final de cada fase, deverá ocorrer uma reunião formal para coleta de dados, 

registro e tratamento das lições aprendidas daquela fase; 

3. Após cada reunião de fase, um plano de ação deverá ser elaborado; 

4. Ao final da análise, um relatório de Lições Aprendidas deverá ser gerado e o banco de 

dados atualizado; 
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5. Ao final da análise também deverão sair ações preventivas para próximo evento (essas 

ações constarão no plano da próxima intervenção); 

6. Uma ferramenta deverá ser usada para registrar as Lições Aprendidas; 

7. A coleta de dados pode ser manual ou eletrônica, além de poder acontecer no dia-a-dia 

ou em reuniões programadas, mas sempre com fechamentos ao final de cada fase. 

2.5 Programa de lições aprendidas 

Muitas organizações na indústria de engenharia e construção reconhecem a 

importância de um Programa de Lições Aprendidas (LLP – Lessons Learned Program) como 

uma vital vantagem que tem um papel essencial em sistemas de gestão de conhecimento 

(Construction Industry Institute, 2007). 

Nessas organizações, os membros das equipes de projeto normalmente adquirem 

novos conhecimentos ao longo das suas carreiras. Esse conhecimento que inclui tanto os 

sucessos que a organização quer repetir e os problemas que elas não querem repetir podem 

não ser rotineiramente disseminados dentro da organização. O valor de otimizar a 

disseminação desse conhecimento agregado demanda aportar recursos num programa formal 

de lições aprendidas (Construction Industry Institute, 2007). 

A CII (2007) definiu uma lição aprendida como “conhecimento adquirido de 

experiência de sucesso ou não, com o propósito de aumentar futura performance”. Lições 

aprendidas facilitam o colecionamento e implementação do conhecimento adquirido em 

projetos passados e melhoram o processo de aprendizado. 

2.5.1 Áreas chaves 

A pesquisa de Carlos Caldas listou 7 áreas chaves para o sucesso de um LLP (Lessons 

Learned Program – Programa de Lições Aprendidas). São elas: 

 Liderança: A essência de liderança é criar um ambiente para o sucesso em uma 

organização. Líderes fornecem visão e orientação através de suas palavras e ações para o 

LLP. Ações e comunicação de liderança consistentes e alinhadas por toda a organização são 

os elementos chave para criar o ambiente para o sucesso; 

 Coleta de Lições: A coleta de dados é um passo fundamental em qualquer 

processe de gerenciamento de conhecimento. Sistemas para coleta podem abranger do simples 

ao complexo, mas tem que preencher as necessidades de processos de coleta de dados. O 

desenho do sistema é item crítico para o sucesso ou fracasso de todo o processo do fluxo de 

trabalho; 
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 Analise de Lições: O processo de análise transforma dados em informação 

utilizável. A análise entrega consistência de dados e o método de priorizar dados para entregar 

o maior valor para a organização; 

 Implementação de Lições: Sem implementação, o melhor sistema de coleta de 

informação e o melhor processo de análise de dados resultaria em os segredos mais bem 

guardados. A chave para implementar é incluir lições aprendidas como uma etapa necessária 

nos principais processos de negócios da empresa. Uma comunicação perfeita entre o database 

de lições aprendidas e processos de negócios irão facilitar a implementação; 

 Recursos: A alocação dos recursos necessários (humano, financeiro, material, 

tecnológico) põe o comprometimento da liderança em teste. Aqui é onde “a borracha encontra 

a estrada”. O comprometimento da liderança com o LLP é refletido na alocação dos recursos 

e no treinamento dado aos funcionários; 

 Manutenção e evolução: Manutenção e evolução de um sistema ou processo é 

normalmente o aspecto com maior atenção no planejamento orçamentário e de recursos. Cada 

fluxo de valor deve ser periodicamente analisado para eliminar perdas, melhorar eficiência e 

agregar valor; 

 Cultura: O desenvolvimento de cultura dentro de uma organização é um 

processo de longo prazo. A liderança não consegue ditar a cultura. A cultura se desenvolve 

quando ações e comportamentos resultam em resultados positivos. Cultura requer consistência 

na visão e missão por toda a empresa. A empresa deve desenvolver uma cultura de ensinar e 

aprender para agregar e efetivamente usar a LLP. 

2.5.2 Porque lições aprendidas? 

Para Schindler e Eppler (2003) a retenção sistemática de experiências em projetos 

permite à empresa comparar seus diversos projetos mais sistematicamente e documentar o seu 

mecanismo mais eficaz de resolução de problemas. Além disso, a documentação sistemática 

de percalços, erros ou potenciais armadilhas, ajudam a reduzir os riscos do projeto. Em uma 

perspectiva de longo prazo, a aprendizagem sistemática permite que a empresa desenvolva 

competências em projeto que, levam a uma vantagem competitiva sustentável. 
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3. SUBMARINOS  

Neste capitulo é fornecido um resumo sobre aspectos e conceitos acerca de 

submarinos, no intuito de colaborar com a difusão de tal conhecimento, dada a escassez de 

informações na literatura. 

3.1 Aspectos operativos 

Os submarinos são meios navais cuja principal característica operacional é sua 

capacidade de ocultação, característica única destes que os permite operar em águas sobre 

controle inimigo (Ministério da Defesa, 2020). 

3.1.1 Operações litorâneas 

De acordo com Pereira (2016), ao se restringir ao cenário brasileiro, são pelo menos 

três os aspectos fundamentais que baseiam o emprego do poder naval que podem levar a 

cenários de operações litorâneas: 

 A ameaça de penetração nas fronteiras terrestres ou abordagem nas águas 

jurisdicionais brasileiras. 

 A ameaça de forças militares muito superiores na região amazônica. 

 Ameaça de conflito naval no Atlântico Sul. 

No caso dos submarinos convencionais, seu emprego é adequado em operações 

litorâneas pelas seguintes razoes: 

 O perfil de propagação do som e os altos níveis de ruído de fundo em águas 

litorâneas favorecem a ocultação dos submarinos convencionais; 

 Submarinos convencionais são armas valiosas em cenários de guerra 

assimétrica, isto é, embate entre forças navais com tecnologia ou defesa 

numérica inferior. 

Aos submarinos convencionais são atribuídas as seguintes missões em operações 

litorâneas: 

 Negação do uso do mar; 

 Operações conjuntas com a Força-Tarefa; 

 Operações de inteligência, monitoramento e reconhecimento; 

 Operações especiais; 

 Operações de minagem e reconhecimento de áreas minadas; 

 Projeção de poder sobre terra. 

Nos próximos tópicos analisaremos algumas delas. 

3.1.2 Negação ao uso do mar 
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Nesse tipo de operação, os submarinos são empregados em operações de bloqueio aos 

portos inimigos, ataque contra forças navais e trafego mercante, etc. A operação pode ser 

executada sem a necessidade de disparos, dado que apenas a possibilidade de presença de um 

submarino já é intimidadora. 

3.1.3 Operações conjuntas com a Força-Tarefa 

Nesse caso, normalmente, os submarinos são posicionados em regiões estratégicas, 

distantes do copo principal da força a que pertencem e executam atividade de patrulha 

avançada. 

3.1.4 Operações de inteligência, monitoramento e reconhecimento 

Nesse tipo de operação, o submarino se utiliza de alguns de seus instrumentos como 

periscópios, sensores, radar, além do reconhecimento visual de áreas de interesse e podem 

realizar o monitoramento das emissões eletromagnéticas do inimigo. 

Assim, quando necessário, é possível avaliar a infraestrutura de comando e controle 

inimiga, assim como avaliar detalhes e operacionais de suas plataformas de combate, o que 

contribui para as análises de inteligência utilizadas no planejamento de operações navais. 

Caso necessário, os submarinos possuem capacidade militar ofensiva, no caso da 

ordenação de ataques. 

3.1.5 Operações de “minagem” e reconhecimento de áreas minadas 

No benefício de poder se ocultar, o submarino pode ser empregado em missões de 

minar áreas de interesse sem a ciência do inimigo. 

Com o uso de determinados sensores presentes no submarino, o mesmo pode fazer o 

reconhecimento de áreas minadas. 

3.1.6 Projeções de poder sobre terra 

Os submarinos, se beneficiando de seu poder de ocultação, podem penetrar e operar 

em ambientes hostis e inacessíveis aos meios navais de superfície. 

Por obvio, os submarinos não diminuem a necessidade de força naval de superfície, 

pelo contrário, ambas as forças se complementam. 

 

3.2 Estruturas de um submarino 

3.2.1 Casco resistente e não resistente 

Os submarinos atuais, em sua maioria, têm casco resistente, que é interno, e casco não 

resistente, externo. O casco resistente tem por função suportar as pressões hidrostáticas e 

abrigar os diferentes sistemas necessários ao submarino. O casco não resistente contém as 

áreas de livre alagamento e é responsável pelo desempenho hidrodinâmico. 
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O casco resistente tem forma de cilindro reforçado por cavernas circulares, 

normalmente internas, fechado nas extremidades por calotas elípticas. A depender do modelo, 

pode haver seções de transição cônicas. Além disso, pode haver anteparas estanques e tanques 

internos resistentes. 

3.2.2 Modos de falha 

Para efeitos de projeto, a pressão hidrostática atuando sobre o navio é considerada 

uniforme e de valor igual à pressão na profundidade da linha de base do submarino. Além 

disso, a maior parcela do peso do submarino é de peso das estruturas. Dessa forma, é 

necessário que o casco deva ter o menor peso provendo o volume e resistência necessários. 

Sobre as falhas estruturais que podem ocorrer no casco resistente, Pereira (2016) lista 

três tipos principais: 

a) Escoamento entre cavernas: costuma ocorrer quando o casco é relativamente 

espesso e com pequeno espaçamento ente cavernas 

b) Flambagem entre cavernas: ocorre quando o casco é fino, com cavernas grandes e 

33muito espaçadas 

c) Colapso global: pode ocorrer quando o cilindro é longo, com casco fino e cavernas 

de pequenas dimensões 

3.3 Sistemas de um submarino 

Para garantir um bom funcionamento do navio, capacidade de navegação e 

habitabilidade para tripulação, existem alguns sistemas a bordo. Os principais são: 

 Sistema de compensação e esgoto; 

 Sistema de ejeção de lixo; 

 Sistema de aguada; 

 Sistema de água potável; 

 Sistema de trimagem; 

 Sistema de ar comprimido; 

 Sistema hidráulico principal; 

 Sistema de óleo lubrificante; 

 Sistema de óleo combustível; 

 Sistema de água destilada; 

 Sistema de controle de atmosfera; 

 Ejetor de sinais; 

 Tubos de torpedos; 
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 Sistema de propulsão; 

 Sistema de esnorquel; 

 Sistema de ventilação e extração 

 Sistema de governo, etc 

 

Figura 7 - Esquema Submarino Convencional 

 
Fonte: Poder Naval4 

3.3.1 Sistema de propulsão convencional 

Dada a necessidade de haver propulsão mesmo submerso, a engenharia teve de buscar 

soluções para um sistema de propulsão que fosse eficiente para submarinos. Quando 

submerso, não há oxigênio abundante para combustão, então se vê necessário o uso de motor 

elétrico. A questão é que ainda não há baterias que, com uma carga, durem o tempo 

necessário para as missões de um submarino. Assim, foi elaborado o seguinte sistema: 

 

 
4 Disponível em: https://www.naval.com.br/blog/2012/11/06/prosub-os-futuros-submarinos-brasileiros. Acesso 

em: 24 abr. 2021. 
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Figura 8 - Esquema simplificado do sistema de propulsão de um submarino 

 
Fonte: Arquivo da Marinha do Brasil  

Enquanto o navio está na superfície, o motor a combustão opera, acoplado a geradores, 

carregando as baterias. Quando necessário, é feito o desligamento dos motores a combustão, 

chamados MCP’s, como em caso de submergir. Assim, as baterias alimentam ao motor 

elétrico de propulsão, MEP, acionando um eixo que, ao final, tem um hélice. 

Outra vantagem do uso de motor elétrico é o ruído e vibração menores, que facilita de 

o submarino se manter oculto, uma de suas principais características. 

A grande desvantagem, além de ter que ir a superfície para recarregar as baterias, que 

se desgastam de acordo com a velocidade, sistemas utilizados, carga no submarino, arrasto e 

outros fatores, é a vida útil das baterias. E é essa vida útil que dita o período entre as paradas 

gerais de um submarino, pois na parada geral é feita a troca dos elementos de bateria do 

navio. 

3.3.2 Tubos de torpedo 

A secção de vante do submarino Tamoio, MAK, foi fabricada inteiramente na 

Alemanha apenas pelo fabricante, dado que contem tecnologia sigilosa da empresa. Isso 

dificulta o acesso a informações cruciais para a manobra de retirada de tubo de torpedo. 

Desde tolerâncias geométricas para fabricação e reparo, detalhes sobre a montagem do tubo e 

condições esperadas após a desmontagem. Até por isso se julgou necessário a contratação do 

fabricante para uma transferência de tecnologia da retirada, inspeção e montagem de um tubo. 

Esse sigilo acaba limitando o acesso a informações mais detalhadas sobre os tubos. 

Não é possível encontrar pesquisas acerca da estrutura de tubos de torpedos, apenas de 

válvulas acessórias ou outros dispositivos que complementam seu funcionamento, como as 

réguas guias dos torpedos que vão dentro dos tubos. 
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E isso se torna ainda mais crítico, pois há grandes diferenças entre os tubos de 

torpedo dependendo do fabricante. Cada fabricante utiliza princípios, mecanismos e 

componentes estruturais diferentes, o que conduz a tolerâncias de fabricação, reparo e 

operação diferentes também. 

Em pesquisa de amplo acesso, o mais próximo que se encontra de um tubo de 

torpedo é teoria acerca de vasos de pressão. A grande questão, como esclareceram os 

engenheiros entrevistados, é que vasos de pressão não são projetados para disparar projeteis 

nem receber cargas externas (como um ataque inimigo, por exemplo), nem tem em seu 

projeto um fator determinante para submarinos e tubos de torpedo: Os requisitos de choque.5 

 
5 Os requisitos de choque: é como são chamados na Marinha o conjunto de requisitos técnicos (dimensionais, 
mecânicos e de vibração) que diferem um simples vaso de pressão de um submarino. Esses requisitos permitem 
o submarino receber cargas externas, disparar projéteis e variar rapidamente sua profundidade sem grandes 
avarias. É o conhecimento deste conjunto de critérios que qualifica o fabricante a desenvolver tubos de torpedo e 
submarinos e torna isto tão complexo, pois um erro na aplicação destes critérios pode causar um acidente, como 
uma colapso estrutural no submarino ou tubo de torpedo e consequente morte da tripulação, além de impactos 
externos de acordo com a localização. 
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4. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

Com a necessidade de diagnóstico para identificar lições aprendidas no caso de 

estudo, a pesquisa é de natureza exploratória, compondo-se de revisão de literatura, analise 

documental, entrevistas e observação em campo com o objetivo de identificar soluções que 

preencham as lacunas encontradas entre teoria e prática de gerenciamento de projeto. 

A pesquisa se desenvolveu da seguinte forma: inicialmente foi acompanhada durante 

um mês toda a rotina da equipe responsável por conceber o pórtico. Isso se fez necessário para 

compreender as relações internas dentro do Arsenal de Marinha, compreender a história do 

local, das classes dos submarinos, conhecer a dinâmica do PMG, compreender a 

complexidade da retirada de um tubo de torpedo para então consolidar a importância do 

pórtico num contexto maior. 

Cumprida essa primeira etapa, foi feito um acompanhamento dos engenheiros 

relacionados ao projeto e entrevistas a fim de compreender todas as etapas do projeto de 

fabricação do pórtico. Foram feitas visitas também às oficinas responsáveis pela fabricação do 

pórtico, tanto para entendimento das suas particulares rotinas e dinâmicas, como em busca de 

mais documentação.  

Método de pesquisa 

Situação problema 

Revisão literatura 

SOLUÇÃO PARA O 
PROBLEMA E ANÁLISE DE 
SITUAÇÕES JÁ 
EXECUTADAS 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

5.1 Sobre o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

Criado em 1763, ainda como Arsenal do Rio de Janeiro, renomeado em 1948 para 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), é um estaleiro de indústria militar naval para 

construção, manutenção e reparo de navios. 

Na década de 80, foi indicado pela Marinha do Brasil como o estaleiro construtor de 

submarinos e, assim, precisou investir no treinamento e capacitação de seus profissionais e na 

adaptação e modernização de suas instalações industriais. Hoje o AMRJ possui capacidade 

para construir e reparar meios navais com elevado padrão de qualidade, podendo ser 

comparado com os maiores estaleiros militares do mundo. 

Atualmente, o Arsenal possui 9 oficinas, atende diferentes meios navais como 

Submarinos, Fragata, Corveta, Porta Helicóptero, Abastecimento e outros. O navio Tamoio 

está, desde 2014, na oficina 241 de Reparos de Submarino. Nessa oficina estão o Engenheiro 

de Produção Gerente de Casco, responsável pelo PMG do navio e o Engenheiro Mecânico 

especialista em mecânica naval e estruturas (Marinha do Brasil, 2020). 

5.2 A Situação Problema  

Ao longo do período de observação, foi constatada a falta de formalização das etapas 

de gerenciamento de projeto em projetos de menores proporções, seja pela falta de estrutura, 

seja pela falta de pessoal. Dessa forma, tais responsabilidades de formalização sobrecarregam 

o pouco pessoal disponível e que também está encarregado da execução do projeto. 

Retomando a questão de pesquisa: 

 Quais as lições aprendidas e registradas durante o processo? 

5.3 Coleta de dados: Entrevistas, visita a campo e análise de documentos 

5.3.1 Dinâmica das entrevistas 

O período de acompanhamento se iniciou em 27 de novembro de 2020 e terminou 5 

de janeiro de 2021. 

Durante o período de acompanhamento, foi identificada a necessidade de uma 

entrevista com os engenheiros acompanhados para formalizar as principais informações 

colhidas durante o período. Além disso, é oportuna para que informações complementares 

sejam conhecidas. Ao final do período, foi enviado e-mail com o arquivo contendo uma 

transcrição da linha do tempo do projeto e as perguntas. 
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A lista de perguntas foi elaborada com base nas questões de pesquisa e objetivos da 

pesquisa, tratando do gerenciamento de projeto e especificamente do projeto do pórtico. 

5.3.2 Formato das entrevistas 

A entrevista foi dividida em duas partes. Na primeira foi feita uma transcrição de toda 

a linha do tempo do projeto, retomando tudo que foi observado e todas as informações que 

foram colhidas durante o período de acompanhamento. A segunda parte consiste num 

conjunto de 10 perguntas com o objetivo de documentar o ponto de vista de ambos os 

engenheiros acerca da teoria de gerenciamento de projetos e da forma como ela é posta em 

prática no AMRJ. 

5.3.3 Perguntas das entrevistas e objetivos da pesquisa 

Dado que o objetivo da pesquisa é diagnosticar lições aprendidas do projeto, e que tais 

lições aprendidas surgem da lacuna entre a base teórica de gerenciamento de projetos e a 

prática aplicada, foram elencadas 10 perguntas com objetivo de mapear o conhecimento e 

estrutura de gerenciamento de projetos da equipe do projeto estudado. 

Relacionam-se as questões aplicadas: 

1. Consegue-se estimar qual a porcentagem do quadro de gestores da organização 

que foram treinados em Gerenciamento de Projeto? 

2. Existe alguma referência bibliográfica para Gerenciamento de Projeto utilizada 

pela organização? 

3. É comum ter resultados diferentes do planejado? (Prazo, custo, produto ou em 

qualidade) 

4. Há espaço para discussão sobre gerenciamento de projeto dentro da organização? 

5. Qual importância dada para o projeto de fabricação do pórtico? 

6. Para um projeto como esse, quais etapas de gerenciamento de projeto são 

consideradas indispensáveis? 

7. Qual etapa é considerada mais crítica para o projeto do pórtico? 

8. Consegue-se identificar gargalos no gerenciamento de projeto do pórtico? 

9. Qual solução é indicada para esses gargalos? 

10. Conhece o Programa de Lições Aprendidas? 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: Gestão das lições aprendidas. 

 

6.1 Do Gerenciamento de Projeto 

Ao iniciar a pesquisa da documentação do projeto do pórtico, já foi encontrada uma 

dificuldade de arquivamento e catalogação dos documentos. Foi implementado um novo 

sistema operacional nos computadores sem o devido treinamento. Isso compromete o 

desenvolvimento da gestão do projeto ao dificultar o manuseio de arquivos e documentos. 

Também, deve-se ressaltar que a organização, AMRJ, tem uma estrutura e cultura 

organizacional peculiar para os gestores de projeto, de forma que alguns setores tem 

autonomia sobre suas contribuições aos projetos que por eles passam.  

O PMI (2017) ressalta que cabe ao gerente de projeto identificar quais áreas e 

processos devem ser priorizados e executados, pois cada projeto tem suas próprias 

características, demandas e recursos disponíveis. 

No caso estudado, a maioria dos processos foi formalizada através de e-mails ou 

reuniões, sem a produção de um documento especifico. Dessa forma, esta pesquisa buscou 

não avaliar cada processo individualmente, mas as áreas de conhecimento que agrupam esses 

processos. Muitas vezes, a ausência de um processo em si não prejudica o resultado daquela 

área a qual o processo pertence, podendo também, todos os processos serem executados e o 

resultado não ser adequado. Assim, justifica-se a analise através das áreas de conhecimento. 

Para cada área, com base no período de observação em campo e nas entrevistas, foi 

feita uma avaliação da aderência entre a prática e teoria. A partir dessa avaliação, identificam-

se ou não lições aprendidas. O conjunto dessas lições aprendidas suscitará nas proposições de 

melhorias na gestão de projeto. 

Esse tipo de análise, feita após a conclusão do projeto é chamada postmortem review. 

Também, é possível que as lições aprendidas sejam capturadas ao longo do projeto. 

Huemann e Anbari (2007) apontam que as lições aprendidas são uma investigação 

sistemática sobre o mérito da gestão técnica e processos, e critérios de desempenho. Ela ajuda 

identificar as causas raiz de sucesso ou fracasso e destaca oportunidades de melhoria. 

6.1.1 Levantamento de lições aprendidas baseado nas áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projetos pelo PMBOK 
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Área 1: Gerenciamento de Integração do Projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos e as atividades que integram os diversos elementos do 

gerenciamento de projetos, que são identificados, definidos, combinados, unificados e 

coordenados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos.  O 

Gerenciamento da Integração do Projeto inclui fazer escolhas sobre: alocação de recursos, 

balanceamento de demandas concorrentes, exame de todas as abordagens alternativas, 

adaptação dos processos para atender aos objetivos do projeto, e gerenciamento das 

interdependências entre as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Avaliação: 

Durante o projeto foram executadas ações de efeitos semelhantes. 

Captura de Lição Aprendida: 

Pode ser feita melhor distribuição e gerenciamento das interdependências entre as áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos. Implementação de Programa de Lições 

Aprendidas para melhor gestão do conhecimento do projeto. 

Área 2: Gerenciamento de Escopo do projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos envolvidos na verificação de que o projeto inclui todo o trabalho 

necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja concluído com sucesso. Consiste 

nos seguintes processos: Planejamento do escopo, Definição do escopo, criar EAP, 

Verificação do escopo e Controle do escopo 

Avaliação: 

Foi sendo executado ao longo do projeto, de acordo com a necessidade que se encontrava a 

frente. Dado que não houve grande prejuízo ao projeto, entende-se a prática como 

suficiente. 

Captura de Lição Aprendida: 

Para facilitar o andamento do projeto, a elaboração do escopo pode ser feita no início do 

projeto, de forma a prever as futuras etapas, com suas finalidades e necessidades, 

proporcionando assim a antecipação de eventuais desafios e dificuldades. 
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Área 3: Gerenciamento de Tempo do Projeto 

Descrição (PMBOK): 

Descreve os processos relativos ao termino do projeto no prazo correto. Ele consiste nos 

processos: Definição da atividade, Sequenciamento de atividades, Estimativa de recursos da 

atividade, Estimativa de duração da atividade, Desenvolvimento do cronograma e Controle 

do cronograma. 

Avaliação: O projeto foi entregue no prazo e por isso considera-se o que foi feito suficiente. 

Captura de Lição Aprendida: A cultura atual de gestão deu conta de entregar o projeto no 

prazo previsto. 

 

Área 4: Gerenciamento de Custos do Projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos envolvidos em planejamento, estimativa, orçamentação e controle de 

custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. Ele consiste nos 

processos: Estimativa de custos, Orçamentação e Controle de custos. 

Avaliação: Os três processos da área foram executados de forma a cumprir tanto as 

exigências de gerenciamento de projeto como da Marinha do Brasil de prestação de contas. 

Captura de Lição Aprendida: A cultura atual de gestão deu conta de entregar o projeto no 

custo previsto. 

 

Área 5: Gerenciamento de Qualidade do projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos envolvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos 

para os quais foi realizado. Consiste nos processos: Planejamento da qualidade, Realizar a 

garantia da qualidade e Realizar o controle da qualidade. 

Avaliação: Apesar da falta de formalização, esta área foi bem executada no projeto, tendo 

resultado no pórtico dentro dos objetivos e especificações. 

Captura de Lição Aprendida: A cultura atual de gestão deu conta de entregar o projeto 

dentro dos requisitos de qualidade esperados. 
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Área 6: Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. Ele consiste nos 

processos de gerenciamento de projetos: Planejamento de recursos humanos, Contratar ou 

mobilizar a equipe de projeto, Desenvolver a equipe do projeto e Gerenciar a equipe do 

projeto. 

Avaliação: No caso estudado, Recursos Humanos é uma área complexa pois a mão de obra 

é de número limitado e terceirizada, sendo as empreiteiras responsáveis por cada tipo de 

serviço acionadas mediante necessidade. Dado o modelo de contratação de pessoal, através 

de empresas terceirizadas, pode haver mão de obra ociosa sem a possibilidade de 

realocação, por conta da atividade fim de cada empreiteira. Além disso, pode haver também 

lacunas entre um tipo de serviço e outro subsequente, pois a segunda equipe pode ainda 

estar mobilizada em outro projeto. 

Captura de Lição Aprendida: Neste caso, o ideal seria haver uma coordenação geral de mão 

de obra na instituição, que executaria o processo “Planejar os recursos humanos”, que não 

pode ser executado a cada projeto dado o modelo de contratação de pessoal da instituição. 

 

Área 7: Gerenciamento das Comunicações do projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. Ele consiste nos 

processos: Planejamento das comunicações, Distribuição das informações, Relatório de 

desempenho e Gerenciar as partes interessadas. 

Avaliação: Dada a dimensão do projeto, a estrutura de comunicação é bem simples e não 

foge do costumeiro na instituição, sem atrapalhar o andamento do projeto. 

Captura de Lição Aprendida: O modelo implementado atendeu as demandas do projeto, 

apesar da informalidade. 
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Área 8: Gerenciamento de Riscos do projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos relativos à realização do gerenciamento de riscos em um projeto. 

Consiste nos processos: Planejamento do gerenciamento de riscos, Identificação de riscos, 

Analise qualitativa de riscos, Analise quantitativa de riscos, Planejamento de respostas a 

riscos e Monitoramento e controle de riscos. 

Avaliação: Não foi feita uma análise quantitativa de riscos, porém foi feita uma analise 

qualitativa e certo controle. 

Captura de Lição Aprendida: Há espaço para melhor controle de riscos através de 

ferramentas simples disponíveis na literatura. 

 

Área 9: Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

Definição (PMBOK): 

Descreve os processos que compram ou adquirem produtos, serviços ou resultado, além dos 

processos de gerenciamento de contratos. Consiste nos processos: Planejar compras e 

aquisições, Planejar contratações, Solicitar respostas de fornecedores, Selecionar 

fornecedores, Administração de contrato e Encerramento do contrato. 

Avaliação: Foram executados processos de efeitos semelhantes dentro das necessidades do 

projeto. 

Captura de Lição Aprendida: O modelo implementado atendeu as demandas do projeto. 

 

6.2 Gerenciamento de Lições Aprendidas 

Segundo a definição do PMI, projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço, ou resultado exclusivo. Considera-se que deve ser implantado 

juntamente com o projeto um Programa de Gestão das Lições Aprendidas, composta das 

seguintes etapas, já explanadas no item 2.4.5: 

 Planejar as Lições Aprendidas: Definir como conduzir as atividades de 

gerenciamento das informações históricas para o evento, através da elaboração do 

Plano de Lições Aprendidas. 

 Coletar dados: Identificar os eventos ou issues ao longo das fases do Projeto 

que poderão ser classificados como LA. 

 Registrar as Lições Aprendidas: Categorizar e classificar os eventos em Lições 

Aprendidas, identificando as causas e os seus impactos.  
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 Tratar as Lições Aprendidas: Definir como as Lições Aprendidas serão 

tratadas, para então elaborar Planos de Ação, definindo as ações, os ganhos 

esperados, a criticidade, os prazos e os responsáveis de cada uma delas. 

 Controlar as Lições Aprendidas: Controlar a situação dos PAs elaborados com 

execução prevista. 

 Encerrar as Lições Aprendidas: Documentar as Lições aprendidas 

desenvolvidas ao longo do projeto, realizando uma avaliação final de toda a parada. 

A partir dessas etapas, foi desenvolvida uma tabela de gerenciamento das lições 
aprendidas capturadas no item 6.1. 

Gerenciamento das Lições Aprendidas do Projeto 
1- Lições Aprendidas 
Capturadas 

2- Registro das Lições 
Aprendidas  

3- Tratamento 
das Lições 
Aprendidas 

4- Controle das Lições 
Aprendidas 

Distribuir e gerenciar 
melhor as 
interdependências entre 
as áreas de 
conhecimento em 
gerenciamento de 
projetos. 

Causa: Falta de 
treinamento; 
Impacto: Dificulta as 
articulações entre as 
áreas de conhecimento 
do projeto. 

Solução: 
Melhor 
capacitação de 
pessoal. 

Indicador para 
Controle: Razão entre 
prazo estipulado e 
prazo real. 

Elaborar o escopo no 
início do projeto. 

Causa: Falta de 
treinamento; 
Impacto: Tomada de 
decisões prejudicada. 

Solução: 
Melhor 
capacitação de 
pessoal. 

Indicador para 
Controle: Razão entre 
prazo estipulado e 
prazo real e orçamento 
estipulado e executado. 

Implementação de uma 
Coordenação geral de 
mão de obra na 
instituição. 

Causa: Estrutura de 
contratação de pessoal 
da instituição. 
Impacto: Não 
cumprimento do 
cronograma. 

Solução: 
Implementar 
Coordenação 
Geral de mão de 
obra. 

Indicador para 
Controle: Razão entre 
prazo estipulado e 
prazo real. 

Melhor controle de 
riscos. 

Causa: Falta de 
treinamento de pessoal; 
Impacto: Assumir 
riscos desnecessários. 

Solução: 
Melhor 
capacitação de 
pessoal. 

Indicador para 
Controle: Avaliação de 
Riscos 

Implementar Programa 
de Lições Aprendidas 

Causa: Falta de Gestão 
de Conhecimento em 
Projetos; 
Impacto: Perda de 
conhecimento adquirido 
com experiências. 

Solução: 
Desenvolver um 
Programa de 
Lições 
Aprendidas. 

Indicador para 
Controle:  

 

 

6.3 Proposição de melhorias 
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Com base nas lições capturadas no item 6.1 e nas observações feitas em campo, serão 

feitas propostas para melhorar a aderência da prática a teoria de Gerenciamento de Projeto. 

6.3.1 Um Programa de Lições Aprendidas 

Como apontado no item 2.6, um programa de lições aprendidas colabora em muito 

no gerenciamento de projeto e conhecimento, como já experenciado por grandes empresas ao 

redor do mundo. Esta é a primeira melhoria sugerida pois, a partir dela, fica fácil organizar o 

conhecimento do projeto e capturar lições ao longo do mesmo. 

O PMI (2017) aponta que a fase de encerramento do projeto seja composta das 

seguintes atividades: 

a) obter aceitação do cliente ou patrocinador; 

b) fazer uma revisão pós-projeto ou de final de fase; 

c) registrar os impactos da adequação de qualquer processo; 

d) documentar as lições aprendidas; 

e) aplicar as atualizações apropriadas aos ativos de processos organizacionais; 

arquivar todos os documentos relevantes no sistema de informações do gerenciamento de 

projetos (SIGP), para serem usadas como dados históricos e encerrar as aquisições. 

 Retomando o item 2.6, Carlos Caldas (2007) identificou sete áreas chave que afetam 

o sucesso da gestão de projetos e do programa de lições aprendidas. São elas:  

 Liderança: A essência da liderança é criar um ambiente para o sucesso na 

organização. Líderes proporcionam visão e orientação através de suas palavras e 

ações. 

 Captura de Lições: A captura de dados é um passo fundamental em qualquer 

processo gerenciamento de conhecimento. Sistemas de captura podem ser simples ou 

complexos, mas devem atender as necessidades do processo de captura de lições. 

 Análise das lições: O processo de análise transforma dados em informação utilizável. 

A análise proporciona consistência dos dados e métodos de priorizar dados para 

proporcionar o maior valor para a organização. A experiência de um especialista no 

assinto é um fator valioso na análise de lições. 

 Implementação de Lições: Sem implementação, o melhor sistema de captura de 

informações e o melhor processo de análise de dados iria resultar em meramente nos 

segredos melhores guardados. A chave para a implementação é incluir lições 
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aprendidas como um passo necessário nos processos do principal negócio da 

organização. Uma comunicação desencontrada entre a base de dados de lições 

aprendidas e os processos do negócio irão muito bem facilitar sua implementação. 

 Recursos: A alocação dos recursos necessários (humano, financeiro, material ou 

tecnológico) põe o comprometimento da liderança à prova. O comprometimento da 

liderança com o LLP é refletido na alocação de recursos e treinamento dos 

empregados. 

 Manutenção e Melhorias: A manutenção e melhoria de um sistema ou processo é 

frequentemente o aspecto mais considerado no planejamento de orçamento e recursos. 

Qualquer fluxo de valor deve ser analisado periodicamente para eliminar desperdícios, 

melhorar a eficiência e criar valor. 

 Cultura: O desenvolvimento de cultura dentro de uma organização é um processo de 

longo prazo. A liderança não pode ditar a cultura. A cultura se desenvolve quando 

ações e comportamentos resultam em benefícios. Cultura exige consistência na visão e 

missão na organização. A organização precisa desenvolver uma cultura de aprender e 

ensinar para receber e efetivamente utilizar um LLP. 

Esses pontos chaves apresentados foram e são objetos de diversas pesquisas e estudos 

de caso. Desta forma, há boa base bibliográfica disponível sobre os mesmos. A partir desses 

pontos, consegue-se dar início a um bom Programa de Lições Aprendidas. 

Algumas vantagens sobre documentar lições aprendidas são apontadas por Decker et 

al. (2005) tais como:  

a) modelos de processo são revistos para uma melhor inteligibilidade e outros 

aspectos de qualidade; 

b) um consenso sobre um processo é construído; 

c) problemas durante a execução de um processo são resolvidos de forma 

colaborativa e capturados como lições aprendidas, para facilitar as execuções do 

próximo processo. 

 

6.3.2 Capacitação em Gerenciamento de Projetos 

A segunda proposta de melhoria é a capacitação do pessoal, não só do gerente de 

projeto, em gerenciamento de projetos. Tanto através das observações no período de 

acompanhamento em campo como através das entrevistas, notou-se a baixa taxa de 
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capacitação em gerenciamento de projetos. Os efeitos de uma melhoria nessa taxa podem 

evitar muitas das lições capturadas. 

Patah (2010) demonstrou, através de análise estatística, que “(...) o esforço em 

treinamento e capacitação em gerenciamento de projetos tem impacto estatisticamente 

positivo no resultado operacional dos mesmos.” 

“Rumo à maturidade em gerenciamento de projetos a organização deve, para poder 
percorrer este caminho, considerar camadas (indivíduo, equipes e organização) de 
desenvolvimento de competências, além das questões estratégicas, dos fatores 
críticos de sucesso em projetos e constituir uma perspectiva estruturada, através do 
delineamento de estratégias, processo e efetivação das mudanças.” (Jr. & Pessôa, 
2005) 

Sendo assim, é possível capacitar e, ainda, dar maturidade em gerenciamento de 

projetos através do delineamento de estratégias, processos e efetivação das mudanças nesse 

rumo. E isso demonstra aumentar as probabilidades de sucesso operacional de projetos 

executados pela instituição. 
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7. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE NOVOS ESTUDOS 

7.1  Conclusão  

A questão de pesquisa delineada no capitulo 1 foi identificar as lições aprendidas do 

projeto, que foi respondida no capitulo 6. 

Os objetivos da pesquisa, como definidas no capítulo 1, eram identificar literatura que 

aborde gestão de projetos em estaleiros e a literatura básica, identificar lições aprendidas 

durante a execução do projeto, propor ações com base nas lições aprendidas e identificar a 

relevância para o engenheiro mecânico do conhecimento das práticas e da teoria da gestão de 

projetos. 

A aplicação acadêmica deste trabalho é de ser o início da aplicação dos conceitos de 

gerenciamento de projetos em projetos mecânicos, visando aperfeiçoar esses conceitos. 

 Sintetizando os objetivos alcançados no estudo: 

 Identificar literatura que aborde gestão de projetos em estaleiros e a literatura 

básica (Alcançado no capítulo 2); 

 Identificar lições aprendidas durante a execução do projeto (Alcançado no 

capítulo 6, item 6.1);  

 Identificar a relevância para o engenheiro mecânico do conhecimento das 

práticas e da teoria da gestão de projetos (Alcançado no capítulo 1). 

Considerando o exposto acima, pode-se dizer que este trabalho alcançou os objetivos 

propostos. A contribuição deste estudo para as práticas organizacionais está concretizada na 

identificação da importância de a empresa exercitar, ao final ou mesmo durante o projeto, a 

identificação das mais relevantes lições aprendidas. 

Identifica-se como deficiência do projeto ter abordado apenas um estudo de caso. Sua 

aplicação prática é servir como referência para empresas que gerenciaram projetos sem o 

devido apoio na teoria de gerenciamento de projeto e desejam identificar essas falhas. 

7.2 Sugestão de Novos Estudos 

Realizar o mesmo estudo em outros projetos já concluídos permitindo que a empresa 

realize sua auto avaliação e com propostas de repetir as não qualidades identificadas. 
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