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RESUMO 

 

Este trabalho trata da sugestão de resolução para um problema organizacional na 

empresa Innovative Management Consulting, empresa brasileira que atua no ramo de 

tecnologia da informação, mais especificamente implementando Oracle Ebusiness Suite 

(EBS), nome do pacote de sistemas, comumente conhecidos como Enterprise Resource 

Planning (ERP), desenvolvido e vendido pela Oracle. O objetivo é sugerir uma solução para o 

problema que a empresa enfrenta no que tange o desenvolvimento e manutenção do 

conhecimento. Consultorias de tecnologia da informação, assim como a Innovative, tendem a 

funcionar como uma “prateleira” de recursos humanos especializados em determinadas 

ferramentas, são empresas que não retém conhecimento, não aprendem. Preocupam-se apenas 

em alocar e realocar os recursos humanos com que têm contrato. Através de estudos sobre o 

conceito de “Empresas que aprendem” e das melhores práticas de gestão de projeto, este 

trabalho tentará atingir o objetivo, apontando como estas ferramentas de gestão de projeto 

podem ajudar a transformar a Innovative em uma empresa que aprende. 

 
 
 

Palavras-chave: Empresa que aprende. Gestão de Projetos. Consultoria. Tecnologia da 

Informação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo propor a utilização das ferramentas de gerenciamento 

de projeto para implementar processos que permitam ou melhorem a capacidade da 

Innovative em manter o conhecimento adquirido ou gerado pelos seus colaboradores, 

iniciando assim a transformação da Innovative em uma empresa que aprende. 

Apesar deste trabalho usar como base, dados apenas da Innovative, o mesmo foi 

idealizado com foco nas consultorias especializadas em tecnologia da informação, empresas 

que basicamente vivem da venda da metodologia de implementações de sistemas, adequação 

de processos aos mesmos e expertise em alguns sistemas específicos. Estas empresas são 

muito familiarizadas com as ferramentas de gestão de projetos o que torna mais atrativo 

entender como estas ferramentas podem transformar consultorias em “Empresas que 

aprendem”. Vale a pena ressaltar que, apesar deste foco nas consultorias de tecnologia da 

informação, este trabalho irá utilizar de ferramentas que deveriam ser conhecidas de qualquer 

organização moderna e pode ser útil como base de estudo para implementação de processos 

semelhantes em qualquer tipo de segmento/indústria. 

As consultorias de tecnologia da informação não podem mais funcionar como 

prateleiras de um supermercado, onde profissionais especializados em determinadas 

ferramentas são vendidos como se fossem produtos. Observando que o problema não é apenas 

o tratamento dado ao profissional. A questão é que, agindo assim a empresa não retém 

conhecimento, não aprende.  

E aprender pode ser confundido com a simples retenção de conhecimento ou pessoas, 

mas não é só isso, pois, apesar de ser importante ter processos para reter pessoas, isto 

obviamente é importante para ser uma “Empresa que Aprende”, ser uma empresa que 

aprende, também tem a ver com transferência de conhecimento, modelos mentais, 

investimento em inovação, estabelecer relação entre o conhecimento adquirido e saber como 

eles se afetam para atingir um objetivo e fazer com que as pessoas envolvidas em todos estes 

processos estejam comprometidas com os objetivos. Daí a necessidade e importância deste 

estudo que, visa demonstrar como as ferramentas de gestão de projetos permitem a 

implantação de processos e/ou ferramentas que permitam uma consultoria de tecnologia ser 

uma organização que aprende. 



8 

 

 

De acordo com Senge (2011), nós estamos aprendendo quando podemos fazer coisas 

que não podíamos anteriormente. Pois bem, quando consultorias de tecnologia passarem de 

“Prateleiras de profissionais” para empresas que aprendem, elas irão gerar novas tecnologias, 

novas metodologias e novos serviços. O mercado e a sociedade brasileira têm muito a ganhar 

com isso, pois, temos uma vocação para a criatividade, inovação e empreendedorismo. 

Precisamos organizar melhor estas empresas para que elas não se limitem a “instaladoras” de 

softwares de terceiros, muitas vezes, terceiros estrangeiros. A importação de tecnologia não é 

algo intrinsicamente ruim, mas é importante que as consultorias brasileiras também possam 

contribuir com o desenvolvimento tecnológico e inovação das organizações. E para isso, é 

fundamental que elas passem a aprender mais e mais rápido. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: diagnosticar a situação atual de uma 

consultoria de tecnologia da informação com foco nos problemas de gestão do conhecimento; 

Relacionar os conceitos de empresas que aprendem com um nicho de mercado específico 

(consultorias de tecnologia da informação), demonstrando sua importância e apontando como 

a gestão de projetos pode ajudar na implantação de processos de gestão do conhecimento; 

Propor um planejamento, elencando os projetos iniciais para começar a transformação da 

consultoria em uma empresa que aprende. 

Sobre a metodologia usada, este trabalho tem como base a experiência do autor, 

referências bibliográficas e questionários enviados para alguns profissionais da área de 

tecnologia da informação que, trabalham na Innovative. 

Além das referências bibliográficas citadas na seção correspondente deste documento, 

foi utilizada pesquisa na internet, também devidamente referenciada. 

As pesquisas foram predominantemente qualitativas, sem desprezar abordagens 

quantitativas, quando as mesmas foram mais indicadas. 

Este trabalho está estruturado em 6 seções. 

A seção1 apresenta a introdução, que é composta pelos seguintes itens: Texto de 

conceituação, caracterização e justificativa do tema; Objetivos; Metodologia e Estrutura 

proposta para a monografia. 

As seções 2, 3 e 4 apresentam, através de revisão da literatura, os seguintes conceitos: 

Empresas que aprendem; Qualidade e o conhecimento; Gestão de projetos. 
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A Seção 5 apresenta um estudo de caso abordando a situação atual, os problemas 

encontrados e a relação com o referencial teórico (seções 2, 3 e 4). Aborda também uma 

sugestão de solução para os problemas diagnosticados. 

A Seção 6 apresenta a conclusão deste trabalho. 
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2. ORGANIZAÇÕES QUE APRENDEM 

 

O conceito de cultura de aprendizagem muito bem definido na obra “A Quinta 

Disciplina” de Senge (2011) é a base deste trabalho, mas outros autores, alguns que serviram 

de fonte para Senge e outros para quem Senge foi uma referência, me ajudaram a 

compreender melhor o conceito de organizações que aprendem e elaborar uma sugestão para 

transformar uma consultoria de tecnologia da informação em uma organização que aprende. 

Hutchens (2006), por exemplo, escreveu um livro que vai bem direto ao ponto: 

Aprendendo além dos lobos. Este livro começa contando uma fábula sobre ovelhas e lobos. 

Estabelecendo paradigmas como “Lobos comem ovelhas” e fala sobre ovelhas com ideias 

inovadoras que vão de encontro às ideias preestabelecidas. Novas ideias que geram resistência 

e que não são fáceis de implementar, mas que através da aplicação de conceitos de 

“Organizações que aprendem” conseguem superar grandes desafios. 

A fábula inicial chama a atenção pela simplicidade, mas, extremamente focada, 

maneira como explica o conceito de cultura de aprendizagem. No entanto a parte mais 

importante do livro vem depois da fábula, onde o autor traz uma visão aprofundada do tema: 

“Você se lembra do começo da história, quando as ovelhas demostraram habilidade 
como cavar buracos e remover espinhos das patas? Eram habilidades valiosas, mas a 
ausência de uma cultura, de processos ou sistemas, essas habilidades existiam no 
vazio. As habilidades jamais haviam sido agregadas e alavancadas para beneficio do 
rebanho. Você pode ver como todas as ovelhas podem ter aprendido 
individualmente, mas foi somente quando a aprendizagem tornou-se alinhada, 
propositada e institucionalizada que elas ultrapassaram até mesmo suas expectativas. 
Elas então foram capazes de construir um lago que aumentou sua qualidade de vida 
e expandiu sua capacidade de crescimento”. (HUTCHENS, 2006, p. 59). 
 

Hutchens (2006) inicia falando do desafio das organizações que aprendem tem pela 

frente ao decidir implantar uma cultura de aprendizagem institucionalizada. E através de 

tópicos vai detalhando os primeiros passos para atingir tal objetivo. 

No tópico “Fazendo aprendizagem acontecer” o autor fala sobre as três áreas que uma 

organização precisa conhecer para institucionalizar uma cultura de aprendizagem: 

� Ideias guias: É uma área. É uma ideia, visão, propósito ou valores que devem 

inspirar os membros da organização. Não deve ter um fim em si mesma, pois, 

uma vez atingida não motivará nova aprendizagem; 

� Teorias, métodos e ferramentas: Outra área da organização. Fala sobre a 

importância da introdução de novas ideias e a utilização de novos métodos e 

ferramentas para testar e trabalhar a nova ideia; 
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� Inovação na Infraestrutura. É a terceira área de mudança para uma cultura de 

aprendizagem. Novas ideias, métodos e ferramentas podem gerar demanda por 

novas infraestruturas. 

No tópico “Expandindo a cultura, Uma ovelha de cada vez” o autor trata de conceitos 

como “Habilidades e competências”, “Atitudes e crenças” e “Consciência e sensibilidade”. 

Colocando o individuo em foco e deixando claro como a mudança de cultura organizacional 

depende de uma mudança individual de seus membros. 

Apesar do livro de Hutchens (2006)  ser uma ótima introdução ao tema, o livro 

referência para se falar de organizações que aprendem é: A quinta disciplina: arte e prática da 

organização que aprende. Neste livro, Senge (2011), explica os problemas do modelo de 

administração de organizações sem o compromisso de aprender e como junto e através do 

pensamento sistêmico, chamado por ele como quinta disciplina, é possível o desenvolvimento 

das demais disciplinas: Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada e 

Aprendizagem em Equipe, criando organizações que aprendem: 

 “À medida que o mundo se torna mais interconectado e os negócios se tornam mais 
complexos e dinâmicos, será mais fácil aprender no trabalho. Não basta ter uma 
única pessoa aprendendo pela empresa. Simplesmente não é mais possível encontrar 
soluções na alta gerência e fazer com que todos os outros sigam a ordem do “grande 
estrategista”. As organizações que realmente terão sucesso no futuro serão aquelas 
que descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de 
aprender em todos os níveis da organização”. (Senge, Peter M., 2011, p. 28). 
 

O pensamento sistêmico: Senge (2011), explica a importância para uma organização 

que aprende a necessidade de desenvolver as cinco disciplinas como um conjunto e, por isso, 

o pensamento sistêmico, denominada a quinta disciplina pelo autor, tem suma importância, 

pois, integra as outras, fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática. 

Segundo o autor o pensamento sistêmico é uma disciplina para ver o todo: 

“Quase sempre, as pessoas insistem em dividir um elefante ao meio. O resultado não 
são dois elefantes – o resultado é uma confusão. Quando falo assim, refiro-me a um 
problema complicado no qual não se consegue identificar pontos de alavancagem, 
pois ela está nas interações, que não podem ser identificadas quando se analisa 
apenas a parte que se está segurando”. (Senge, Peter M., 2011, p.105) 
 

Senge, explica que a gestão comum hoje em dia, enxerga apenas eventos em sucessões 

lineares. E que isto dificulta a visão do sistema, pois, a visão linear não consegue enxergar as 

interações com outros sistemas e a influência que um causa ao outro. 

Um exemplo citado pelo autor sobre pensamento sistêmico é a atual guerra ao terror 

travada pelos norte-americanos e terroristas. O autor entende que as raízes da guerra não estão 
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nas ideologias políticas rivais e sim na forma de pensar linear, exemplificadas nas figuras 1 e 

2, de ambos os lados. Isto faz com que o sistema perdure, até que um dos lados não tenha 

mais condições de “participar”. 

 

Ponto de vista dos norte-americanos (Pensamento linear): 

 

 

Figura 1: Ponto de vista dos norte-americanos 
Fonte: Senge (2011, p 108). 

 

Ponto de vista dos terroristas (Pensamento linear): 

 

 

 

 

Figura 2: Ponto de vista dos terroristas 
Fonte: Senge (2011, p 108). 
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Senge (2011), explica que estas duas linhas na verdade formam um círculo, 

exemplificado na figura 3: “Os pontos de vista individuais, “lineares” ou não sistêmicos das 

duas forças em oposição interagem criando um “sistema”, um conjunto de variáveis que se 

influenciam mutuamente:” (Senge, 2011, p109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ponto de vista sistêmico da guerra contra o terrorismo 
Fonte: Autoria própria. 
 

Senge (2011), ainda diz: 

“Todos nós gostamos de utilizar soluções conhecidas para resolver as dificuldades, 
optando por aquilo que conhecemos melhor[...]Insistir cada vez mais na busca de 
soluções familiares, deixando que problemas básicos persistam ou se acentuem, é 
um indício claro de que o pensamento não sistêmico está sendo adotado – o que 
chamamos, frequentemente, de síndrome de “o que precisamos aqui é de um martelo 
maior”. ”. (Senge, Peter M., 2011, p. 97) 
 

O autor acredita que um dos motivos da dificuldade de aplicar o pensamento sistêmico 

esteja vinculado à nossa linguagem, especialmente a ocidental. O autor acredita que a 

estrutura de sujeito-verbo-objeto favorece uma visão linear. 

Daí a necessidade de Senge (2011) apresentar uma opção de linguagem de inter-

relacionamentos, uma linguagem feita de círculos. 
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O autor define alguns diagramas para serem utilizados como uma “linguagem” para o 

pensamento sistêmico, mas antes de falar deles vale lembrar a definição de feedback, exposta 

pelo autor: 

“As pessoas confundem-se com a palavra feedback, que é usada com frequência 
com um sentido um pouco diferente – para recolher opiniões sobre uma atitude que 
tomamos. [...] neste contexto. “feedback positivo” significa observações 
encorajadoras e “feedback negativo”, más notícias. Mas, no pensamento sistêmico 
feedback é um conceito mais amplo. Significa qualquer fluxo recíproco de 
influência. No pensamento sistêmico há uma axioma de que toda influência é ao 
mesmo tempo causa e efeito. ”(Senge Peter M. 2011, p114) 
 

Tendo em vista este conceito de feedback, podemos falar dos três elementos básicos 

dessa “linguagem” elaborada pelo autor: Feedback de reforço, feedback de equilíbrio e 

defasagem. 

De acordo com Senge (2011), existem dois tipos de feedback: de reforço e de 

equilíbrio.  

Os processos de feedback de reforço, representado na figura 4, tem haver com 

crescimento, mesmo que seja um crescimento da aceleração de um declínio. 

O autor criou uma figura para representar este tipo de feedback: 

 

Figura 4: Feedback de reforço 
Fonte: Senge (2011, p 108). 
 

A figura no centro poderia ser substituída por uma seta apontando para o alto ou por 

um sinal de adição, algo que remeta à reforço e seja mais simples de desenhar. 

O autor explica a ideia deste círculo: 

“Se o produto é bom, mais vendas significam mais clientes satisfeitos, o que 
significa mais propaganda boca a boca. Isso resultará em um aumento ainda maior 
das vendas, o que representara mais propaganda boca a boca... e assim por diante. 
Por outro lado, se o produto é ruim, o círculo virtuoso se transforma em um círculo 
vicioso: as vendas resultam em clientes menos satisfeitos, menos propaganda boca a 
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boca positiva e menos vendas, levando a menos propaganda boca a boca e reduzindo 
ainda mais as vendas.” (Senge Peter M., 2011, p123) 
 

Já o feedback de equilíbrio, representado na figura 5, tem haver com o atingimento de 

metas. Acelerando até atingi-la e freando ao alcança-la, explica Senge (2011). 

O autor elaborou também uma figura para representar este tipo de feedback: 

 

 

 

Figura 5: Feedback de equilíbrio  
Fonte: Senge (2011, p 124). 

 

O autor explica este círculo: 

“O gráfico mostra que um processo de equilíbrio sempre funciona visando reduzir a 
defasagem entre o que se deseja e o que existe. Além disso, metas como o saldo de 
caixa desejado mudam ao longo do tempo com o crescimento ou o declínio do 
negócio.” Independentemente disso, o processo de equilíbrio continua funcionado, 
ajustando o saldo real de caixa às necessidades, mesmo quando a meta é 
dinâmica.”(Senge, Peter M., 2011, p 129) 
 

Senge (2011), explica que em geral é mais difícil identificar feedbacks de equilíbrio, 

pois, diferentemente dos de reforço, na maioria das vezes parece que nada esta acontecendo. 

De acordo com o autor, os processos de feedback podem ter interrupções no fluxo da 

influência que tornam graduais as consequências das ações. O autor chama estas interrupções 

de defasagens. Uma representação de defasagem pode ser vista na figura 6. Segundo o autor a 

defasagem é a tempo transcorrido entre as ações e as consequências. 

De acordo com o autor: 

“A defasagem, o tempo entre o efeito de uma variável sobre a outra, constitui o 
terceiro elemento básico da linguagem sistêmica. Praticamente todos os processos 
de feedback têm alguma forma de defasagem. Mas frequentemente, as defasagens 
não são identificadas ou compreendidas. Isso pode fazer com que se “ultrapasse a 
meta”, indo além do necessário para alcançar um resultado desejado. A defasagem 
entre comer e se sentir satisfeito pode estragar um saboroso jantar; não nos sentimos 
plenamente satisfeitos quando deveríamos parar de comer; então continuamos a 
comer até nos sentirmos empanturrados. ”(Senge, Peter M., 2011, p 132). 
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Eis a gráfico elaborado por Senge (2011) par representar a defasagem: 

 

 

Figura 6 – Defasagem 
Fonte: Senge (2011, p 133). 

 

Este círculo é explicado pelo autor da seguinte forma: 

“Processo de equilíbrio com defasagem: chuveiro com defasagem de ajuste de 
temperatura [...] com um sistema de encanamento antiquado. Nesse exemplo, há 
uma defasagem significativa entre o momento em que você abre a torneira e o 
momento em que começa a ver a mudança no fluxo da água. As duas linhas 
transversais à seta representam a defasagem. 
As setas não indicam quantos segundos(ou anos) demora a defasagem. Sabe-se 
apenas que é o suficiente para fazer a diferença.” (Senge, Peter M.,2011, p133) 
 

Senge (2011), explica que estes feedbacks e as defasagens funcionam como 

substantivos e verbos para uma linguagem orientada ao pensamento sistêmico e quando os 

juntamos começamos a formar sentenças básicas denominadas pelo autor como arquétipos de 

sistema. O autor expõe estes arquétipos como histórias simples contadas repetidas vezes. E 

assim como em diferentes histórias enxergamos sentenças parecidas também será possível 

enxergar estes arquétipos em várias situações gerencias. 

O autor explica que os há vários arquétipos, mas os dois mais básicos são: Limites ao 

crescimento, representado na figura 7 e Transferência de responsabilidade, representado na 

figura 8. 

De acordo com Senge (2011), mesmo um círculo virtuoso pode gerar consequências 

que se manifestam em um processo de equilíbrio, limitando a continuidade do crescimento. 

Neste caso um erro comum é que ao esbarrar no processo de equilíbrio os gestores tendem a 

forçar o crescimento, o que utilizando pensamento sistêmico é um erro, pois, o correto seria 

eliminar os fatores que limitam o crescimento. 
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Eis a estrutura básica definida por Senge (2011), para representar o arquétipo de limite 

de crescimento: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7: Limite de crescimento 
Fonte: Senge (2011, p 139). 
 

De acordo com Senge (2011), o segundo arquétipo básico é o de transferência de 

responsabilidade. O autor explica que ao enfrentarmos dificuldades de um problema que 

demandem um grande esforço ou certa complexidade, devemos tomar cuidado com as 

soluções paliativas. Estas soluções que geralmente trazem melhorias no curto prazo podem 

reforçar o problema no longo prazo, dificultando ainda mais aplicar uma solução 

fundamental.
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Eis a estrutura básica definida por Senge (2011), para representar o arquétipo de transferência 

de responsabilidade: 

Figura 8: Transferência de responsabilidade 
Fonte: Senge (2011, p 150). 
 

De acordo com o autor, a chave para utilizar este tipo de análise e encontrar os pontos 

de “alavancagem” nestes processos. Senge (2011), ensina a reconhecer os melhores pontos de 

alavancagem nestes arquétipos, como por exemplo, para resolver um problema de 

transferência de responsabilidade reforçando a solução fundamental e enfraquecendo a 

solução paliativa. 

Senge (2011), explica que para dominar a quinta disciplina, ou seja, para dominar o 

pensamento sistêmico é preciso dominar também outras disciplinas complementares de 

aprendizagem. 

De acordo com o autor as organizações só aprendem por meio de indivíduos que 

aprendem. A aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional, mas sem a 

primeira a segunda não ocorre: 

“ ”Domínio pessoal” é a expressão que meus colegas e eu usamos para a disciplina 
de crescimento e aprendizagem pessoais. As pessoas com altos níveis de domínio 
pessoal estão expandindo continuamente sua capacidade de criar na vida os 
resultados que realmente procuram. Da sua busca pelo aprendizado contínuo surge o 
espírito da organização que aprende”(Senge Peter M. 2011, p179) 
 

De acordo com o autor as pessoas com alto nível de domínio pessoal são pessoas que 

vivem um estado de aprendizagem continua. Elas nunca “chegam lá”, são pessoas conscientes 

de sua ignorância, de sua incompetência e tem noção dos seus pontos a serem melhorados. 

Mesmo assim são pessoas muito confiantes, pois, acreditam que o mais interessante é o 

caminho e não propriamente “chegar lá”. 
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Senge (2011), explica que a forma de desenvolver a noção de domínio pessoal é 

abordá-lo como uma disciplina, como uma série de práticas e princípios que devem ser 

aplicados para terem utilidade. E quanto mais se praticar tal disciplina, maior o domínio sobre 

ela. 

A disciplina que trata dos modelos mentais, segundo o autor, é a disciplina que 

caminha naturalmente junto à quinta disciplina, pois uma se concentra em expor premissas 

ocultas e a outra focaliza alternativas para reestruturar as premissas, a fim de identificar as 

causas de problemas significativos. 

De acordo com o autor, o motivo de boas ideias falharem tem profundo 

relacionamento com modelos metais, em prática porque conflitam com imagens internas 

profundamente arraigadas sobre o funcionamento do mundo. 

Mas o domínio da disciplina de modelos mentais proposta pelo autor vai além da pura 

quebra de paradigmas. O objetivo desta disciplina é, além de trazer à tona, testar e aperfeiçoar 

as imagens sobre o funcionamento do mundo.  Criar novos modelos mentais para catalisar o 

pensamento sistêmico. 

O autor explica que nem sempre um modelo mental é ruim. O modelo pode funcionar 

por anos até representar um problema. O problema na verdade é não reconhecer o uso do 

modelo mental: 

“Os problemas dos modelos mentais não estão no fato de eles estarem certos ou 
errados – por definição, todos os modelos são simplificações. Os problemas com os 
modelos mentais surgem quando os modelos são tácitos.” (Senge, Peter M. 2011, 
p222) 
 

De acordo com o autor para que as pessoas dentro de uma organização deem tudo de si 

para aprender, por vontade própria e não por obrigação é necessário que exista uma visão 

compartilhada. Quando existe uma visão genuína (em oposição à famosa “declaração de 

missão”) as pessoas se comprometem com o aprendizado. 

“Uma visão compartilhada não é uma ideia. Nem que essa ideia seja tão importante 
quanto a liberdade. Ao contrário, é uma força no coração das pessoas, uma força de 
impressionante poder. Pode ser inspirada por uma ideia, mas quando evolui – 
quando é estimulante o suficiente para obter o apoio de mais de uma pessoa – , deixa 
de ser uma abstração. Torna-se palpável. As pessoas começam a vê-la como se 
existisse. Poucas forças, se é que existe alguma, nas questões humanas, são tão 
poderosas quanto a visão compartilhada.” 
 

Segundo o autor a visão compartilhada é fundamental para a organização que aprende, 

pois fornece o foco e a energia para a aprendizagem. 
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Senge (2011), explica que apesar do conceito de “visão” ser um conceito familiar às 

lideranças das empresas, analisando mais profundamente, descobre-se que a maioria das 

“visões” é, na verdade, a visão de uma pessoa (ou de um grupo) imposta a uma organização. 

Uma visão compartilhada conta com o verdadeiro comprometimento de muitas pessoas e não, 

na melhor das hipóteses, mera aceitação. 

De acordo com o autor: 

“A disseminação de uma visão resulta de um processo de reforço de crescimento da 
clareza, do entusiasmo, da comunicação e do comprometimento. À medida que as 
pessoas falam nela, a visão se torna mais clara. À medida que se torna mais clara, 
cresce o entusiasmo pelos seus benefícios.”(Senge, Peter M.,2011, p278) 
 

Por outro lado o autor questiona: Como uma equipe de gerentes comprometidos, com 

QI acima de 120, pode ter, coletivamente, um QI de 63? Aqui o autor chama a atenção para a 

disciplina de aprendizagem em equipe. 

Sobre a disciplina de aprendizagem em equipe, o autor chama a atenção para a 

importância do “diálogo”, a capacidade dos membros de deixarem de lado as ideias 

preconcebidas e participarem de um verdadeiro “pensar em conjunto”. 

De acordo com o autor, mesmo com indivíduos talentosos e comprometidos, uma 

equipe desalinhada tem como característica o desperdício de energia. Mesmo indo ao limite 

dos esforços individuais, o esforço não se traduz eficientemente como esforço da equipe. 

De acordo com o autor: 

“A aprendizagem em equipe é o processo de alinhamento e desenvolvimento da 
capacidade da equipe de criar os resultados que seus membros realmente desejam. 
Ela se baseia na disciplina do desenvolvimento da visão compartilhada. Ela se 
baseia também no domínio pessoal, pois as equipes talentosas são compostas por 
indivíduos talentosos. No entanto, visão compartilhada e talento não bastam. O 
mundo está repleto de equipes com indivíduos talentosos que compartilham uma 
visão por algum tempo, mas não conseguem aprender. A grande banda de Jazz tem 
talento e uma visão compartilhada (mesmo que eles não a discutam), mas o que 
realmente importa é que os músicos sabem tocar juntos.” (Senge, Peter M., 2011, 
p288) 
 

O autor explica que dentro das organizações, aprendizagem tem três dimensões 

críticas: 

� A necessidade de se pensar reflexivamente sobre assuntos complexos. Aqui, as 

equipes precisam aprender como utilizar o potencial de varias mentes para 

serem mais inteligentes do que uma só; 
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� A necessidade de ação inovadora e coordenada. Aqui, as equipes precisam 

aprender a confiar uns nos outros. Cada membro da equipe precisa conhecer 

seus colegas e agir de forma a completar as ações dos demais membros; 

� O papel dos membros da equipe em outras equipes. É preciso que a equipe 

onde cada membro que participa de uma equipe que aprende, leve esta postura 

e conceitos para as outras equipes em que ele participa na organização. 

De acordo com o autor, embora envolva habilidades individuais, a aprendizagem em 

equipe, não pode ser aprendida individualmente, não há sentido em dizer que “eu”, como 

indivíduo, domino a disciplina de aprendizagem em equipe. Pois não faz sentido em dizer que 

“eu domino a prática de ser uma excelente banda de jazz”.  
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3. QUALIDADE E O CONHECIMENTO 

 

Falar de qualidade sem citar o Dr. W. Edwards Deming é muito difícil. Mas antes de 

incluir as referências diretas à Deming, gostaria de recomendar a qualquer um que tenha 

intenção de estudar seus livros que, leia a introdução à edição revista do livro “A quinta 

disciplina” Senge (2011). Nesta introdução, Senge agradece por Deming ter aceitado escrever 

a orelha de seu livro. O autor ainda transcreve os comentários de Deming sobre sua obra e faz 

relação sobre os conceitos de qualidade e organizações que aprendem. 

Segundo Senge (2011), o Dr. Deming conseguiu escrever em um parágrafo o que 

Senge precisou de quinhentas para escrever: 

“Nosso sistema predominante de administração destruiu as pessoas, elas nascem 
com uma motivação intrínseca, autorrespeito, dignidade, curiosidade em aprender, 
alegria na aprendizagem. As forças de destruição começam quando somos crianças – 
um prêmio pela melhor roupa de Halloween, notas na escola, estrelinhas douradas – 
e assim por diante até a universidade. No trabalho, as pessoas, as equipes e as 
divisões são ranqueadas, com recompensas para os melhores e punições para os 
piores. A administração por objetivos, quotas, pagamento de incentivos, planos de 
negócios, se colocados separadamente, para cada divisão, geram perdas ainda 
maiores, desconhecidas e que nem nos é possível calcular.”( Senge, Peter M.,2011, 
p.16)  
 

Senge (2011) ainda explica que Deming já quase não usava as expressões “Gestão da 

Qualidade Total”, “GQT” ou “QT” por achar que elas tinham se tornado apenas rótulos para 

ferramentas e técnicas que tinham por objetivo uma real transformação no sistema 

predominante de administração e que estavam além dos objetivos dos administradores que só 

pensavam em melhorias de desempenho em curto prazo. 

Senge (2011), ainda comenta sobre o “insight” de Deming sobre a reformulação deste 

sistema predominante de administração e o sistema predominante de educação que, segundo 

Deming, eram o mesmo sistema. Deming acreditava que as pessoas fracassavam em implantar 

o verdadeiro conceito de Gestão da qualidade porque eram influenciadas no modo de pensar e 

agir que lhes foram passadas em suas experiências institucionais mais antigas. 

Deming (1997) acreditava que, através do sistema de saber profundo é possível 

transformar o modelo atual de administração tanto da indústria como da educação. 

De acordo com o autor as organizações deveriam ser encaradas como um sistema. 

Onde seus componentes interdependentes trabalham para tentar realizar um objetivo, uma 

missão. Os administradores deveriam direcionar os esforços destes componentes a fim de 
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realizar o objetivo e Deming (1997) explica que o primeiro passo é o esclarecimento, onde 

todos devem saber qual é o objetivo do sistema e como direcionar seu esforço à ele. 

O autor ainda recomenda que o objetivo para qualquer organização seja que todos 

saiam ganhando – acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e meio 

ambiente – no longo prazo. Segundo o autor um exemplo de boa administração, no que diz 

respeito aos funcionários, o objetivo pode ser oferecer-lhes boa administração, oportunidades 

de treinamento e educação para crescimento maior e ainda outras contribuições para terem 

alegria no trabalho e uma boa qualidade de vida. 

Deming (1990) elenca 14 pontos para atingir a qualidade total, a relação de todos os 

14 pontos está no Anexo A. E segundo o autor estes pontos se aplicam tanto para 

organizações prestadoras de serviço como para produção de bens. 

O autor aborda um problema comum em consultorias de tecnologia da informação: 

problema com vendedores. Segundo o autor é difícil para eles vender qualidade que não está 

adequada aos requisitos do cliente ou ao orgulho do vendedor. Com isto, os vendedores 

prometem prazos de entrega impossíveis, para atender às necessidades do cliente e superar as 

promessas feitas pela concorrência. 

Deming (1990) aponta uma importante diferença entre prestação de serviço e 

produção de bens: um operário de produção não tem apenas um emprego, ele sabe que está 

fazendo sua parte para fabricar algo e que o cliente recebera e usará esse algo de alguma 

forma. Já em empresas de prestação de serviço, é comum pessoas terem apenas uma função, 

sem ter noção do serviço ou produto que será entregue ao cliente e como isto é importante 

para a perpetuação da organização e consequentemente, seu emprego. 

Deming (1990) também aponta um denominador comum para qualquer empresa de 

produção ou de serviços: O erro custa caro. E quanto mais o erro permanece sem correção, 

maior o custo para corrigi-lo. 

O autor ainda explica que somente o vendedor e o técnico de serviços de um produto 

manufaturado – o autor cita vários exemplos, mas no caso deste trabalho software de terceiros 

é o melhor deles – veem o cliente. O autor explica que estes profissionais não são os únicos 

responsáveis por integrar qualidade ao produto ou serviço entregado ao cliente. Mas, muitos 

clientes formam sua opinião a respeito do produto ou serviço apenas pelos contatos com as 

pessoas que veem. Logo, segundo o autor, a capacidade de agradar os clientes deveria ser, 
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para a boa administração, a mais alta prioridade na contratação e no treinamento de 

empregados. 

Deming (1990), explica que o conhecimento é um recurso nacional escasso. Ao 

contrario de metais preciosos, que não podem ser repostos, o estoque de conhecimento, em 

qualquer área pode ser aumentado através da educação. 

Segundo o autor o desperdício de material, desperdício de esforços humanos e 

desperdício de horas de máquinas são condenáveis. Mas sobre o desperdício de conhecimento 

o autor explica: 

“O desperdício de conhecimento, no sentido de uma empresa deixar de usar o 
conhecimento que lá está disponível, em prol do desenvolvimento, é simplesmente 
deplorável.”(Deming, W. Edwards, Qualidade: A revolução da administração, 1990, 
p.337) 
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4. GESTÃO DE PROJETOS 

 

Este trabalho propõe a utilização das ferramentas de gestão de projetos para implantar 

processos que ajudem uma organização a prender. 

De acordo com Vargas (2005): 

“O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerencias que permitem 
que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e 
capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 
complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade 
predeterminados.”(Vargas, Ricardo Viana, Gerenciamento de projetos: 
Estabelecendo diferenciais competitivos, 2005, p.7) 
 

Segundo Vargas (2005), um projeto pode ser subdivido em subprojetos, estes 

responsáveis por uma pequena parte do projeto. Já o termo programa é utilizado quando 

vários projetos estão reunidos em conjunto de benefícios ou estratégias comuns. 

Segundo o autor o gerenciamento de projetos proporciona inúmeras vantagens sobre 

as demais formas de gerenciamento, tendo se mostrado eficaz em conseguir os resultados 

desejados dentro do prazo e orçamento definidos pela organização. 

Vargas (2005), alerta que apesar dos benefícios gerados pelos projetos, boa parte deles 

falha ou não entrega o resultado esperado, muitos por falhas ou obstáculos naturais/externos 

que são completamente fora do controle da organização. Mas a maioria dos fracassos 

decorrem de falhas gerenciais evitáveis. Apesar de todas serem importantes e devem ser de 

conhecimento de qualquer gerente de projeto, para este trabalho destacamos as seguintes:  

� Má definição e/ou divulgação de metas e de objetivo; 

� Pouco compreensão da complexidade do projeto; 

� Má estimativa do tempo para as atividades; 

� Má estimativa do orçamento do projeto 

� Levantamento de dados insuficientes ou inadequados; 

� Ausência de um gerente de projeto, ou teve vários, gerando círculos de poder 

paralelos aos previamente estabelecidos; 

� Treinamento e capacitação inadequados; 

� Falta de liderança; 

� Não conhecer as necessidades de recursos; 

� Não se conheciam os pontos chave do projeto; 

� Erro em estabelecer os padrões utilizados no projeto para todas as pessoas. 
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Para falar de gestão de projetos, é importante falar sobre o Guia do Conjunto de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® - Project Management Body 

of Knowledge). Este guia é publicado pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI – 

Project Management Institute). Segundo d’Àvila (2012), o PMI é um dos principais difusores 

do gerenciamento de projetos. 

Segundo d’Àvila (2012):  

“O PMBOK formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos, como a 
própria definição de projeto e do seu ciclo de vida. Também identifica na 
comunidade de gerenciamento de projetos um conjunto de conhecimentos 
amplamente reconhecido como boa prática, aplicáveis à maioria dos projetos na 
maior parte do tempo. Estes conhecimentos estão categorizados em nove áreas e os 
processos relacionados são organizados em cinco grupos ao longo do ciclo de vida 
do projeto.”(d’Àvila, 2012). 
 

O autor ainda elaborou uma figura (Figura 9) para facilitar o reconhecimento destas 9 

áreas: 

 

 

Figura 9: As noves áreas do conhecimento 
Fonte: d’Ávila, 2012 

 

d’Àvila (2012) explica que as principais determinantes para o objetivo de um projeto 

são: Escopo; Tempo; Custos; Qualidade. Recursos Humanos e Aquisições são os insumos 

para produzir o trabalho do projeto. Comunicações e Riscos devem ser continuamente 

abordados para manter as expectativas e as incertezas sob controle, assim como o projeto no 

rumo certo. E Integração abrange a orquestração de todos estes aspectos. 
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O autor explica que a aplicação dos conhecimentos requer a adoção eficaz de 

processos apropriados. Cada área de conhecimento abrange diversos processos no 

gerenciamento de projetos. 

Segundo d’Ávila (2012):  

“Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são 
executadas para alcançar um objetivo. Cada processo é caracterizado por suas 
entradas, as ferramentas e as técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas 
resultantes. Os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos são: 
Iniciação; Planejamento; Execução; Monitoramento e Controle; Encerramento.” 
(d’Ávila, 2012). 
 

d’Ávila (2012) explica que o gerente de projetos, pessoa responsável pela condução do 

projeto, com  a missão de zelar para que os objetivos do projeto sejam atingidos, tem sido 

caracterizado por um perfil profissional com domínio e experiência especializados nos 

processos e nas áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. O autor ainda explica 

que o trabalho do gerente pode  ser sintetizado em dois grandes grupos: Planejar (antes) e 

Controlar (durante) as atividades do projeto e seu gerenciamento; Comunicar: os gerentes de 

projetos passam a maior parte do seu tempo se comunicando com os membros da equipe e 

outras partes interessadas do projeto. 

Sobre a ética no gerenciamento de projetos, o autor explica que: 

“O PMI mantém um Código de Ética e Conduta Profissional (Project Management 
Institute Code of Ethics and Professional Conduct), criado para incutir confiança à 
profissão de gerenciamento de projetos e auxiliar os praticantes a se tornarem 
melhores profissionais. Para isso, o código descreve as expectativas que os 
profissionais de gerenciamento de projetos tem de si e de seus colegas. Ele exige 
que os profissionais demonstrem compromisso com a conduta ética e profissional, 
sendo específico quanto à obrigação básica de responsabilidade, respeito, justiça e 
honestidade. Isso inclui respeitar as leis, regulamentos e políticas organizacionais e 
profissionais.” (d’Ávila, 2012). 
 

Sobre as partes interessadas o autor explica que são as pessoas e organizações 

envolvidas no projeto, ou com interesses que podem ser influenciados de forma positiva ou 

negativa pela realização do projeto. Desde o início do projeto, as partes interessadas devem 

ser identificadas e as expectativas, necessidades e preocupações, destas partes, devem ser 

gerenciadas, bem como a influência que estas partes podem ter sobre os membros da equipe 

do projeto a fim de garantir um resultado bem sucedido. Alguns exemplos de partes 

interessadas: Patrocinador (Sponsor): pessoa ou grupo que fornece os recursos financeiros 

para a realização do projeto, e que também provê o aval estratégico e político que viabiliza e 

promove o projeto e o defende; A equipe do projeto, que inclui o gerente do projeto, a equipe 

de gerenciamento do projeto, e outros membros da equipe que executam trabalho no projeto, 
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mas não estão necessariamente envolvidos com o gerenciamento; Clientes e usuários; 

Presidente, donos e executivos; Acionistas e investidores; Gerentes funcionais; Escritório de 

projetos (Project Management Office - PMO), gerentes e comitês de portfólios e de 

programas; Fornecedores e parceiros comerciais; Concorrentes; Governo, em suas diversas 

esferas e poderes; Organismos de regulação e fiscalização internos e externos, incluindo 

auditorias, agências, conselhos, sindicatos e associações institucionais, profissionais e 

oficiais; Organizações não governamentais (ONG); Comunidades, vizinhança e população 

abrangida pelas ações e resultados do projeto. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

5.1. Situação Atual 

5.1.1. A empresa  

Criada em 2006, através da junção de duas consultorias na área de tecnologia da 

informação, a Innovative & Mees Management Consulting, como era chamada, conseguiu 

posição de destaque no mercado de consultorias especializadas em produtos Oracle e mais 

tarde passou a se chamar apenas Innovative Management Consulting. A empresa conta com 

mais de 100 colaboradores e tem um faturamento anual de mais de 20 milhões de reais. 

A empresa tem como missão: Prestar serviços de qualidade, trabalhando com ética e 

integridade, envolvendo profissionais qualificados e comprometidos, focando sempre o 

respeito pelos indivíduos. 

Um dos motivos do sucesso da Innovative, no início, foi a qualidade dos consultores 

contratados. Basicamente a empresa só trabalhava com consultores experientes e conhecidos 

no mercado, o que lhe trouxe prestígio e resultados nas entregas dos trabalhos. Mas hoje, o 

aumento da demanda pelos serviços e o assédio do mercado por seus colaboradores 

apresentam um desafio para Innovative que é desenvolver e manter o conhecimento dentro da 

empresa e assim continuar alinhada com sua missão. A empresa ainda esta bem posicionada 

no mercado, mas para continuar se perpetuando, precisa aplicar conceitos modernos de gestão 

de conhecimento e alavancar pontos importantes para manter o crescimento. 

 

5.1.2. O problema 

A Innovative trabalha em diversos projetos de implementação de sistemas para vários 

clientes importantes. Mas o conhecimento utilizado e desenvolvido praticamente não é 

aproveitado. Uma vez que as pessoas que trabalharam naquele projeto saem da consultoria o 

conhecimento não é mantido, se perde. 

Isto gera consequências como a falta de alinhamento dos colaboradores com a missão 

da empresa, muito ligada a qualidade, perde-se oportunidade de novas patentes da elaboração 

de novos produtos ou serviços e muitas vezes os recursos acabam trabalhando mais para 

compensar a ineficiência da empresa em acessar a inteligência coletiva. 
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O objetivo deste trabalho é evidenciar estes problemas e mostrar o início do caminho 

para tornar a Innovative em uma empresa que aprende, utilizando ferramentas de gestão de 

projetos, uma vez que a empresa tem muita experiência com projetos. 

  

5.1.3. Os sintomas 

Os consultores enxergam como missão a conclusão do projeto em que está 

trabalhando no momento. Eles mal conhecem a missão da Innovative e não “compram” a 

ideia de comprometimento com a qualidade e capacitação de todos os colaboradores da 

empresa, limitando-se aos padrões exigidos pelo gerente do projeto e pessoais; 

Isto gera uma rotatividade indesejada de consultores, muitos saem da empresa, passam 

um tempo trabalhando para concorrentes e depois voltam para empresa. Isto encarece a mão 

de obra, pois, cada consultoria, para convencer o colaborador a sair da concorrente, aumenta o 

valor pago ao mesmo; 

A capacitação dos colaboradores não é organizada e feita conforme demanda 

emergencial ou por iniciativa do colaborador; 

Não há um procedimento para registrar e transmitir os conhecimentos obtidos ou 

gerados em cada projeto. As “lições aprendidas” em cada projeto ficam restritas as pessoas 

que participaram do mesmo. 

 

5.1.4. Diagnóstico 

5.1.4.1. Informações 

As informações foram coletadas através de: Pesquisa na base de dados de cadastro de 

colaboradores da Innovative; Questionários, conforme anexo B, enviados a 3 consultores 

seniores e 2 gerentes; experiência do autor, pois, já é colaborador da empresa a mais de cinco 

anos. 

A última pesquisa na base de dados da Innovative foi executada em abril de 2012. Os 

questionários foram enviados e respondidos em março de 2012, via correio eletrônico. 

O questionário foi elaborado com base na vivência do autor com os problemas da 

Innovative com o objetivo de reforçar a constatação dos problemas. 



31 

 

 

Com base nas informações coletadas na base de dados da Innovative, foi possível 

elaborar um gráfico, conforme a figura 9, para exemplificar a rotatividade de consultores, 

desde 2009, listada no quadro 1: 

 

Rotatividade dos colaboradores 
Entraram Saíram Total de recursos no período 

1º. Semestre de 2009 - - 112 
2º. Semestre de 2009 53 43 123 
1º. Semestre de 2010 41 32 132 
2º. Semestre de 2010 33 54 110 
1º. Semestre de 2011 30 47 93 
2º. Semestre de 2011 71 39 125 

Quadro 1: Rotatividade dos colaboradores 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

Figura 10: Gráfico da rotatividade dos colaboradores 
Fonte: Autoria própria. 

 

No quadro 2, temos as repostas do questionário enviado a 3 consultores seniores. As 

respostas deles servem de exemplo para constatar os problemas tratados neste trabalho.  

 

Resposta do questionário enviado aos consultores 

1- Você conhece e entende a missão da Innovative? Se sente engajado em cumprir 

esta missão? 

Resposta consultor 1: Prestar serviços de qualidade, trabalhando com ética e 

integridade, envolvendo profissionais qualificados e comprometidos, focando sempre o 

respeito pelos indivíduos. 
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Resposta consultor 2: Não conheço.  Mas se conhecesse estaria engajado. 

Resposta consultor 3: Não conheço, mas vou procurar me informar. 

2- Fez algum treinamento no último ano? 

Resposta consultor 1: Treinamento formal pela Innovative, não. Fiz apenas auto-

estudo. 

Resposta consultor 2: Sim,  gostaria de ter feito mais. 

Resposta consultor 3: Nenhum. 

3- Houve alguma oportunidade de treinamento, que lhe interessasse, no ultimo ano 

que você só ficou sabendo depois do treinamento ocorrido? 

Resposta consultor 1: Sim. Muitas vezes a Oracle divulga treinamentos, porém não 

ficamos sabendo a tempo. 

Resposta consultor 2: Não que eu soubesse 

Resposta consultor 3: Na minha antiga consultoria nenhum treinamento foi oferecido 

no último ano. 

4- Sente falta de uma base de pesquisa com conteúdo sobre a experiência de outros 

projetos executados pela Innovative, semelhantes ao que está trabalhando 

agora? 

Resposta consultor 1: Sim. Seria muito útil utilizar as boas práticas de outros projetos, 

para agilizar tomadas de decisão. 

Resposta consultor 2: Sim. 

Resposta consultor 3: Sinto falta principalmente por estar atuando com um módulo 

novo para mim. 

5- Você se sente capacitado para dar treinamento sobre a sua área/módulos de 

atuação? 

Resposta consultor 1: Sim, devido ao conhecimento adquirido no trabalho. 

Resposta consultor 2: Sim. 

Resposta consultor 3: Sim, nas ferramentas e tecnologias que eu domino. 

Quadro 2: Resposta do questionário enviado aos consultores 
Fonte: Autoria própria. 
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No quadro 3, temos as respostas ao questionário enviado a dois gerentes da Innovative 

para identificar a visão dos mesmos sobre os problemas diagnosticados.  

 

Resposta do questionário enviado aos gerentes 

1- Você acha que a missão da Innovative é de conhecimento de todos os 

colaboradores? 

Resposta gerente 1: Acredito que não 

Resposta gerente 2: Não, esta é uma das metas da nova direção do Delivery 

2- Há uma iniciativa por parte dos colaboradores em solicitar e identificar os 

treinamentos desejados? 

Resposta gerente 1: Sim, mas isoladamente, por demanda e interesse. 

Resposta gerente 2: Não, normalmente a iniciativa é da Innovative em dar os 

treinamentos. 

3- Os contratos com os clientes permitem que a Innovative, preservando a 

propriedade do que foi produzido para o cliente e todos os termos de 

confidencialidade, também mantenha um histórico de lições aprendidas em 

cada projeto? 

Resposta gerente 1: Metodologicamente sim, mas de forma descentralizada. Os 

projetos seguem a metodologia e esta, por si só, é um repositório dos documentos e 

histórico do projeto. Cada projeto armazena os documentos gerados seguindo a 

metodologia Oracle, atas, status report e planilhas de controle de pendências e 

ocorrências, mas isso fica com os participantes dos projetos, não existindo uma 

maneira disso ser difundido ou armazenado de forma centralizada. 

 

Resposta gerente 2: A grande maioria sim, mas alguns casos, o contrato de 

confidencialidade impede o uso da documentação. 

Quadro 3: Resposta do questionário enviado aos gerentes 
Fonte: Autoria própria. 
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5.1.4.2. Análise e diagnóstico 

Com base na vivência do autor na empresa e nas informações coletadas, é notório que 

há uma falha na divulgação da missão da Innovative para seus colaboradores que precisa ser 

corrigida. A missão da Innovative tem muita haver com qualidade: “Prestar serviços de 

qualidade, trabalhando com ética e integridade, envolvendo profissionais qualificados e 

comprometidos, focando sempre o respeito pelos indivíduos.”. E falta a definição de um 

processo padrão para garantir esta qualidade em seus projetos. Claro que cada projeto tem seu 

próprio plano de qualidade, mas para garantir o alinhamento com a missão, se faz necessário 

um processo que vise garantir a qualidade dos projetos em um âmbito mais amplo, o plano de 

qualidade do projeto precisa estar alinhado com a necessidade de qualidade da missão da 

Innovative. 

Um dos pilares das organizações que aprendem são as ideias guias. Essas ideias 

servem como norte para todos os envolvidos com a organização utilizarem suas habilidades 

para conseguir fazer a ideia virar realidade. Isto também remete à necessidade de 

potencializar a transferência de conhecimento através de ferramentas e treinamentos para que 

estas habilidades sejam desenvolvidas, potencializando a capacidade da organização que 

aprende a executar a ideia. 

Fica claro também a falta de ferramentas que suportem novos processos de retenção e 

transferência de conhecimento. Não há uma base de conhecimento que centralize as 

informações e permita aos colaboradores compartilhar experiências e ideias adquiridas em 

cada projeto que estejam trabalhando o que possibilitaria ganhos em escala, evitando 

retrabalhos e identificando possíveis integrações de ideias formando algo maior e de mais 

valor. Não é incomum ver erros se repetirem em projetos semelhantes por causa da falta de tal 

base de conhecimento. 

O problema da rotatividade tem haver com o engajamento dos colaboradores com a 

ideia guia, com a missão da organização. Estando engajados e comprometidos em melhorar a 

si mesmos para estarem alinhados com a missão e encontrando o suporte para melhorar 

também, como consequência o desejado desenvolvimento individual, em vários aspectos, por 

parte do colaborador também virá, diminuindo assim possibilidade dele sair da organização. 

Como poderá ser visto no referencial teórico, do ponto de vista do pensamento 

sistêmico, hoje a Innovative enfrenta um sistema de transferência de responsabilidade, como 

definido por Senge (2011) e representado na figura 10. Quando a consultoria enfrenta o 
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problema de encontrar mão de obra para um projeto específico, fica entre a solução 

fundamental que é treinar novos consultores e a paliativa que é contratar mão de obra no 

mercado. Conforme visto no aporte teórico, não há problema em fazer uso de soluções 

paliativas, mas os bons administradores devem enfraquecê-las, eles não podem considera-las 

sua solução principal renegando os investimentos na solução fundamental a fim de evitar 

prejuízos no longo prazo. 

 

 

 

Figura 11: Sistema de transferência de responsabilidade da consultoria 
Fonte: Autoria própria. 
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5.2. Conexão com o problema em questão 

 

Este trabalho foi desenvolvido através das teorias de (2) Organizações que aprendem, 

(3) Qualidade e o conhecimento, (4) Gestão de projetos. No Quadro 4 pode ser visualizada a 

relação entre as referências teóricas e o diagnóstico do problema.  

O item mais importante do referencial teórico é o que trata de (2) Organizações que 

aprendem, mas como visto no próprio referencial, não é possível falar de organizações que 

aprendem sem falar em qualidade e conhecimento. E com certeza a melhor maneira de 

implementar estes conceitos em uma consultoria de tecnologia da informação é utilizando os 

conceitos de gestão de projetos, pois, é notório que este tipo de empresa “respira” gestão de 

projetos. Daí, a seleção deste referencial teórico. 

 

Conexão da situação diagnosticada com os conceitos teóricos 

Teoria / Conceito teórico Situação Diagnosticada 

Organizações que 

aprendem 

Os colaboradores não conhecem a missão da organização. Não há o 

compartilhamento de uma ideia guia. 

Não há um processo definido de transferência de conhecimento. 

Quando um colaborador sai da empresa o conhecimento vai embora 

junto com ele. 

Pela falha no compartilhamento das informações, os mesmos erros 

são cometidos em projetos diferentes, apesar de a mesma 

organização ser responsável pelos projetos. O fato de serem equipes 

diferentes não justifica a repetição do erro. 

Alta rotatividade dos colaboradores. Por falta de engajamento com 

a missão por parte dos consultores e falta de um processo que 

estimule o desenvolvimento pessoal e coletivo, gerando custos com 

retrabalhos e aumentando o custo da mão de obra. 

Qualidade 
Falta de definição de um processo que garanta a qualidade dos 

projetos. 
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A qualificação dos colaboradores é um pilar para garantir a 

qualidade dos projetos e falta um processo para garantir esta 

qualificação. 

Gestão de projetos 

Não há ferramentas que suportem a transferência de conhecimento. 

Faltam processos que precisam ser implementados para transformar 

a consultoria em uma empresa que aprende. 

Quadro 4: Conexão da situação diagnosticada com os conceitos teóricos 
Fonte: Autoria própria. 
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5.3. Sugestão de solução 

5.3.1. Elenco de alternativas 

A seguir, nos quadros 5, 6 e 7, serão apresentadas alternativas potenciais para os três 

grandes focos de problemas diagnosticados na Organização, elaboradas pelo autor com base 

na sua vivência na organização em questão e nos conceitos apresentados no referencial 

teórico: 

 

Elenco das alternativas potenciais – Organizações que aprendem 

Foco Situação Diagnosticada Alternativas 

Organizações que 

aprendem 

Os colaboradores não 

conhecem a missão da 

organização. Não há o 

compartilhamento de 

uma ideia guia. 

� Elaborar e executar um projeto que 

divulgue a missão da Innovative para os 

colaboradores atuais; 

� Elaborar um projeto que estabeleça um 

processo de divulgação para os novos 

colaboradores; 

� Incluir no processo de seleção dos novos 

colaboradores, uma análise da 

possibilidade do novo colaborador 

“comprar” a missão da Innovative; 

� Definir uma nova missão junto aos 

consultores facilitando o 

compartilhamento da mesma. 

Não há um processo 

definido de transferência 

de conhecimento. 

Quando um colaborador 

sai da empresa o 

conhecimento vai 

embora junto com ele. 

� Elaborar um projeto que estabeleça um 

processo transferência de conhecimento; 

� Elaborar um projeto que defina e 

implemente ferramentas que dê suporte 

ao novo processo de transferência de 

conhecimento; 

� Criar uma política de premiação para 

quem treina e quem é treinado. Com 

critérios de pontuação de acordo com o 
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número de treinamentos executado; 

� Contratar uma consultoria especializada 

no assunto para implantar os processos 

de transferência de conhecimento. 

Pela falha no 

compartilhamento das 

informações, os mesmos 

erros são cometidos em 

projetos diferentes, 

apesar de a mesma 

organização ser 

responsável pelos 

projetos. O fato de serem 

equipes diferentes não 

justifica a repetição do 

erro. 

� Elaborar um projeto para implantar uma 

base de conhecimento, facilitando o 

armazenamento e compartilhamento de 

lições aprendidas; 

� Criar um escritório de projetos que 

oriente os gerentes em situações já vistas 

anteriormente; 

� Garantir que em projetos semelhantes a 

mesma equipe atue em um novo projeto. 

Alta rotatividade dos 

colaboradores. Por falta 

de engajamento com a 

missão por parte dos 

consultores e falta de um 

processo que estimule o 

desenvolvimento pessoal 

e coletivo. 

� Definir uma multa em contrato maior 

quando o colaborador sai 

repentinamente da empresa; 

� Pagar parcialmente e/ou integralmente 

treinamento para os colaboradores. 

Alinhando a demanda dos colaboradores 

e da consultoria; 

� Investir nos conceitos de organizações 

que apendem, onde um dos pilares é o 

desenvolvimento dos indivíduos que 

compõe a organização. 

Quadro 5 – Elenco das alternativas potenciais – Organizações que aprendem 
Fonte: Autoria própria. 
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Elenco das alternativas potenciais – Qualidade e o conhecimento 

Foco Situação Diagnosticada Alternativas 

Qualidade 

Falta de definição de um 

processo que garanta a 

qualidade dos projetos. 

� Definir um projeto para implantar 

um processo de garantia da 

qualidade padronizado para todos os 

projetos; 

� Contratar consultoria/auditoria 

externa para garantir a qualidade 

dos projetos. 

 

A qualificação dos 

colaboradores é um pilar para 

garantir a qualidade dos 

projetos e falta um processo 

para garantir esta 

qualificação. 

� Implantar campanhas de motivação 

para certificações nas 

especialidades dos colaboradores. 

� Premiar financeiramente as 

certificações conquistadas pelos 

colaboradores; 

� Só contratar colaboradores 

certificados em suas especialidades. 

 

Quadro 6 – Elenco das alternativas potenciais – Qualidade e o conhecimento 
Fonte: Autoria própria. 
 

Elenco das alternativas potenciais – Gestão de projetos 

Foco Situação Diagnosticada Alternativas 

Gestão de 

projetos 

Não há ferramentas que 

suportem a transferência de 

conhecimento. 

� Projeto de implantação de 

ferramenta adquirida no mercado; 

� Projeto de desenvolvimento de 

ferramenta interna. 

Faltam processos que 

precisam ser implementados 

para transformar a consultoria 

� Utilizar gestão de projetos para 

implementar os processos que 

suportem a execução das disciplinas 
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em uma empresa que 

aprende. 

necessárias para uma organização 

que aprende; 

� Elaborar um projeto para 

implementar uma ferramenta de 

gestão de novas ideias, onde todos 

da empresa podem postar novas 

ideias e formar equipes que queiram 

investir na mesma. 

 

Quadro 7 – Elenco das alternativas potenciais – Gestão de projetos 
Fonte: Autoria própria. 
 

5.3.2. Alternativas eleitas 

No Quadro 8 é possível visualizar alternativas escolhidas. O motivo de algumas 

alternativas não serem escolhidas é porque dentre as alternativas elencadas, algumas não estão 

de acordo com a política da organização, das quais: 

� Definir uma nova missão junto aos consultores facilitando o compartilhamento 

da mesma. 

Não há intensão da organização em alterar a missão. Na verdade, antes mesmo da 

conclusão deste trabalho, já é de conhecimento dos gerentes a falta do compartilhamento da 

missão da consultoria e o objetivo da gerência é promover a missão atual. 

� Criar uma política de premiação para quem treina e quem é treinado. Com 

critérios de pontuação de acordo com o número de treinamentos executado. 

Apesar de esta solução conseguir um provável engajamento inicial mais rápido, no 

longo prazo pode ser um “tiro pela culatra”, pois a ideia por trás das organizações que 

aprendem é que o espírito do conhecimento seja incorporado por todos e este sistema pode 

gerar um efeito negativo como uma corrida pelos pontos e não uma preocupação genuína pelo 

aprendizado. No entanto é possível que a consultoria simplesmente remunere os instrutores 

internos assim como faria com qualquer instrutor contratado no mercado. 

 

� Contratar uma consultoria especializada no assunto para implantar os processos 

de transferência de conhecimento. 
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Não faz parte da política da empresa contratar este tipo de consultoria. Tendo em vista o 

acesso que a consultoria tem a diversos colaboradores diretamente com conhecimento para 

implantar a solução, faz mais sentido a implantação do processo através de um projeto 

interno. 

� Garantir que em projetos semelhantes a mesma equipe atue em um novo projeto. 

Isto não pode ser considerado uma solução, pois, a dinâmica de alocação dos 

colaboradores nos projetos não permite tal procedimento. Os colaboradores podem entrar e 

sair em períodos diferentes de cada projeto. 

� Definir uma multa em contrato maior quando o colaborador sai repentinamente 

da empresa. 

Aumentar a multa do colaborador resultaria na exigência de uma contrapartida por 

parte da consultoria que, aumentaria os custos operacionais consideravelmente. 

� Contratar consultoria/auditoria externa para garantir a qualidade dos projetos. 

Não faz parte da política da consultoria, pois, poderia gerar algum tipo de ingerência 

ou sonegação de informação por parte dos gerentes. 

� Premiar financeiramente as certificações conquistadas pelos colaboradores. 

Isto poderia aumentar consideravelmente os custos operacionais e de certa forma não 

estaria alinhada com o conceito de organizações que aprendem, pois poderia gerar situações 

onde o colaborador procuraria tirar certificação de assuntos mesmo sem interesse em utilizar 

este conhecimento obtido. 

� Só contratar colaboradores certificados em suas especialidades 

Além de não estar alinhado com o conceito de organizações que aprendem, também há 

o problema de escassez de mão de obra qualificada no mercado. 

� Projeto de desenvolvimento de ferramenta interna. 

Como a Innovative utiliza o Oracle Ebusiness Suite (EBS), nome do pacote de 

sistemas, comumente conhecidos como Enterprise Resource Planning (ERP), 

desenvolvido e vendido pela Oracle. E tem colaboradores especializados nas 

ferramentas deste ERP. Faz mais sentido utilizar ferramentas deste mesmo parceiro, 

com talvez a algumas customizações. 
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Alternativas selecionadas para os três problemas focais 

Foco Situação Diagnosticada Alternativas Selecionadas 

Organizações que 

aprendem 

Os colaboradores não 

conhecem a missão da 

organização. Não há o 

compartilhamento de uma 

ideia guia. 

� Elaborar e executar um projeto que 

divulgue a missão da Innovative para 

os colaboradores atuais; 

� Elaborar um projeto que estabeleça um 

processo de divulgação para os novos 

colaboradores; 

� Incluir no processo de seleção dos 

novos colaboradores, uma análise da 

possibilidade do novo colaborador 

“comprar” a missão da Innovative. 

Não há um processo 

definido de transferência 

de conhecimento. Quando 

um colaborador sai da 

empresa o conhecimento 

vai embora junto com ele. 

� Elaborar um projeto que estabeleça um 

processo transferência de 

conhecimento; 

� Elaborar um projeto que defina e 

implemente ferramentas que dê suporte 

ao novo processo de transferência de 

conhecimento. 

Pela falha no 

compartilhamento das 

informações, os mesmos 

erros são cometidos em 

projetos diferentes, apesar 

de a mesma organização 

ser responsável pelos 

projetos. O fato de serem 

equipes diferentes não 

justifica a repetição do 

erro. 

� Elaborar um projeto para implantar 

uma base de conhecimento, facilitando 

o armazenamento e compartilhamento 

de lições aprendidas; 

� Criar um escritório de projetos que 

oriente os gerentes em situações já 

vistas anteriormente. 
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Alta rotatividade dos 

colaboradores. Por falta de 

engajamento com a missão 

por parte dos consultores e 

falta de um processo que 

estimule o 

desenvolvimento pessoal e 

coletivo. 

� Pagar parcialmente e/ou integralmente 

treinamento para os colaboradores. 

Alinhando a demanda dos 

colaboradores e da consultoria; 

� Investir nos conceitos de organizações 

que apendem, onde um dos pilares é o 

desenvolvimento dos indivíduos que 

compõe a organização. 

Qualidade 

Falta de definição de um 

processo que garanta a 

qualidade dos projetos. 

� Definir um projeto para implantar um 

processo de garantia da qualidade 

padronizado para todos os projetos. 

A qualificação dos 

colaboradores é um pilar 

para garantir a qualidade 

dos projetos e falta um 

processo para garantir esta 

qualificação. 

� Implantar campanhas de motivação 

para certificações nas especialidades 

dos colaboradores. 

Gestão de 

projetos 

Não há ferramentas que 

suportem a transferência 

de conhecimento. 

� Projeto de implantação de ferramenta 

adquirida no mercado. 

Faltam processos que 

precisam ser 

implementados para 

transformar a consultoria 

em uma empresa que 

aprende. 

� Utilizar gestão de projetos para 

implementar os processos que 

suportem a execução das disciplinas 

necessárias para uma organização que 

aprende; 

� Elaborar um projeto para implementar 

uma ferramenta de gestão de novas 

ideias, onde todos da empresa podem 

postar novas ideias e formar equipes 

que queiram investir na mesma. 

Quadro 8: Alternativas selecionadas para os três problemas focais 
Fonte: Autoria própria.  
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5.4. Planejamento 

5.4.1. Plano de ações 

Os quadros de 9 a 16, comtemplam uma sugestão de planos de ações que, 

basicamente, consistem em diversos projetos para implantar os processos necessários para que 

a Innovative comece a se tornar uma empresa que aprende. 

 

Processo para transferência de conhecimento 

Objetivo: Elaborar um projeto que estabeleça um processo transferência de 

conhecimento. 

Ação Detalhada Prazo para 
Finalização/Implantação 

Responsável 
(área/indivíduo) 

Kick-Off: Reunião com a 

equipe envolvida no projeto 

para dar início ao 

planejamento e mapeamento 

do projeto. 

01/06/2012 Gerência/ Delivery/RH 

Executar levantamento de 

requisitos. 
15/06/2012 Delivery/RH 

Obter aprovação do projeto 01/06/2012 Gerência 

Definir Plano do projeto 20/06/2012 Delivery/RH 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

31/08/2012 Delivery/RH 

Quadro 9: Processo para transferência de conhecimento 
Fonte: Autoria própria. 
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Ferramentas 

Objetivo: Elaborar um projeto que defina e implemente ferramentas que dê suporte 

ao novo processo de transferência de conhecimento.(Subprojeto do projeto para 

estabelecer um processo transferência de conhecimento.) 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implantação 

Responsável 

(área/indivíduo) 

Executar levantamento de 

requisitos. 
2/06/2012 Delivery/RH 

Obter aprovação do projeto 2/06/2012 

 
Gerência 

Definir Plano do projeto 16/06/2012 Delivery 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

15/08/2012 Delivery 

Quadro 10: Ferramentas 
Fonte: Autoria própria. 
 

Base de conhecimento 

Objetivo: Elaborar um projeto para implantar uma base de conhecimento, 

facilitando o armazenamento e compartilhamento de lições aprendidas. 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implantação 

Responsável 

(área/indivíduo) 

Kick-Off: Reunião com a 

equipe envolvida no 

projeto para dar início ao 

planejamento e 

mapeamento do projeto. 

15/04/2012 Gerência/ Delivery 

Executar levantamento de 

requisitos. 
30/04/2012 Delivery 

Obter aprovação do projeto 15/04/2012 Gerência 
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Definir Plano do projeto 20/04/2012 

 
Delivery 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

31/05/2012 Delivery 

Quadro 11: Base de conhecimento 
Fonte: Autoria própria. 
 

Treinamento 

Objetivo: Pagar parcialmente e/ou integralmente treinamento para os colaboradores. 

Alinhando a demanda dos colaboradores e da consultoria. 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implantação 

Responsável 

(área/indivíduo) 

Fazer reunião com gerência 

e alguns colaboradores 

para definir levantar os 

requisitos de uma política 

de subsídio para 

treinamentos. 

15/04/2012 Delivery/RH/Gerência 

Elaborar política de 

subsídio para treinamentos 
20/04/2012 Delivery/RH 

Aprovação da política para 

subsídio de treinamentos 
25/04/2012 Gerência 

Divulgação da nova 

política de treinamentos 
26/04/2012 RH 

Quadro 12: Treinamento 
Fonte: Autoria própria. 
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Qualidade dos projetos 

Objetivo: Definir um projeto para implantar um processo de garantia da qualidade 

padronizado para todos os projetos. 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implantação 

Responsável (área/indivíduo) 

Kick-Off: Reunião com a 

equipe envolvida no 

projeto para dar início ao 

planejamento e 

mapeamento do projeto. 

01/10/2012 
Gerência/ 

Delivery/RH/Vendas/Faturamento 

Executar levantamento de 

requisitos. 
31/10/2012 Delivery 

Obter aprovação do projeto 01/10/2012 Gerência 

Definir Plano do projeto 15/10/2012 

 
Delivery 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

15/01/2013 Delivery 

Quadro 13: Qualidade dos projetos 
Fonte: Autoria própria. 
 

Certificações 

Objetivo: Implantar, através de um projeto,  campanhas de motivação para 

certificações nas especialidades dos colaboradores. 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implantação 

Responsável 

(área/indivíduo) 

Kick-Off: Reunião com a 

equipe envolvida no 

projeto para dar início ao 

planejamento e 

01/5/2012 Gerência/ Delivery/RH 
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mapeamento do projeto. 

Executar levantamento de 

requisitos. 
10/5/2012 Delivery/RH 

Obter aprovação do projeto 1/05/2012 Gerência 

Definir Plano do projeto 10/5/2012 

 
Delivery 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

31/05/2012 Delivery 

Quadro 14: Certificações 
Fonte: Autoria própria. 
 

Divulgar missão 

Objetivo: Elaborar e executar um projeto que divulgue a missão da Innovative para os 

colaboradores atuais. 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implanta

ção 

Responsável (área/indivíduo) 

Kick-Off: Reunião com a equipe 

envolvida no projeto para dar 

início ao planejamento e 

mapeamento do projeto. 

01/5/2012 
Gerência/ 

Delivery/RH/Vendas/Faturamento 

Executar levantamento de 

requisitos. 
10/5/2012 Delivery/RH 

Obter aprovação do projeto 1/05/2012 Gerência 

Definir Plano do projeto 10/5/2012 Delivery/RH 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

31/05/2012 Delivery/RH 

Quadro 15: Divulgar missão 
Fonte: Autoria própria. 
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Missão para novos colaboradores 

Objetivo: Elaborar um projeto que estabeleça um processo de divulgação para os novos 

colaboradores e Incluir no processo de seleção dos novos colaboradores, uma análise da 

possibilidade do novo colaborador “comprar” a missão da Innovative.(Subprojeto do 

projeto de divulgação da missão para os colaboradores atuais) 

Ação Detalhada Prazo para 

Finalização/Implantação 

Responsável (área/indivíduo) 

Kick-Off: Reunião com a 

equipe envolvida no 

projeto para dar início ao 

planejamento e 

mapeamento do projeto. 

01/5/2012 
Gerência/ 

Delivery/RH/Vendas/Faturamento 

Executar levantamento de 

requisitos. 
10/5/2012 Delivery/RH 

Obter aprovação do projeto 1/05/2012 Gerência 

Definir Plano do projeto 10/5/2012 

 
Delivery/RH 

Executar projeto 

-Controlar e Monitorar 

-Replanejar e Executar 

-Encerrar 

31/05/2012 Delivery/RH 

Quadro 16: Missão para novos colaboradores 
Fonte: Autoria própria. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Elaborar este trabalho me permitiu conhecer melhor os conceitos básicos sobre 

empresas que aprendem e espero que sirva também para o aprendizado de quem venha a 

consulta-lo. Os ensinamentos passados por Senge (2011) são profundos e demandam muito 

mais horas de estudos e pesquisa para um desenvolvimento amplo na matéria. Haja visto que 

Senge (2011) nos orienta a mudar a maneira como pensamos. E preterir o pensamento linear, 

que o modelo predominante atual de ensino nos acostumou a utilizar, não é fácil. Mesmo com 

os simples exemplos passados por Senge (2011), nosso cérebro teima em raciocinar da 

maneira errada, para certar situações, o que também foi percebido pelo autor, razão pela qual 

ele acertadamente nos orienta a uma rotina de exercícios para podermos fazer uso do 

pensamento sistêmico de forma prática. 

Os arquétipos elaborados por Senge (2011) facilitam muito o processo de utilização do 

pensamento sistêmico, pois, eles resumem processos comuns aos quais podemos sempre 

achar alguma relação prática com um problema real que estivermos analisando. Logo, é 

importante que eles sejam entendidos e sempre que estivermos analisando um sistema, tentar 

“encaixa-lo” nos arquétipos desenhados pelo autor. Facilitando, muito mesmo, uma análise 

correta do ponto de vista sistêmico. 

Deve-se tomar cuidado para não tomar o caminho de utilização destes conceitos de 

forma mesquinha, visando apenas o aumento de ganhos ou desempenho. O conceito de 

empresas que aprendem podem acabar sendo deturpados como os conceitos de qualidade total 

definidos por Deming(1997), por exemplo. Motivo pelo qual, acertadamente, o autor 

acreditava que para melhorarmos o sistema predominante de administração, deveríamos 

mudar, primeiro, o sistema predominante de educação. 

A palavra “predominante”, no entanto, é muito importante para aqueles que querem 

fazer algo diferente. Pois, se por um lado concordo com Deming(1997) que para mudar o 

sistema predominante de administração é necessário uma reforma no sistema predominante de 

educação, por outro lado, predominante não quer dizer totalidade e logo, é possível sim que, 

uma equipe engajada em uma missão e com o espírito do aprendizado em equipe transforme 

uma empresa comum em uma empresa que aprende. 

E neste caso a Innovative, empresa do estudo de caso, está em ótima posição para se 

diferenciar das demais consultorias que não se preocupam com a inovação. Pois conta com 



52 

 

 

equipe de especialistas em tecnologia, mercado com vocação para a inovação e geração de 

conhecimento. Além de ter muitos profissionais familiarizados com as melhores práticas de 

gestão de projetos, o que facilita implantação de processos e ferramentas que ajudaram na 

gestão do conhecimento. Ou seja, basta organizar e levar a sério um programa para 

transformara Innovative em uma empresa que aprende, adquirindo uma melhor gestão do 

conhecimento e inovação para atingir, assim, ótimos resultados no futuro. 

Para finalizar, gostaria de salientar que este trabalho serve apenas para iniciar o leitor 

nos conceitos sobre empresas que aprendem e como gestão de projetos pode ajudar na 

implantação de processos que suportem empresas deste tipo. Mas, o caminho a ser percorrido 

e vasto, amplo e pode tomar várias direções. Por exemplo: Estudos específicos sobre o 

modelo de educação brasileiro e como ele poderia ser ajustado a fim de facilitar o pensamento 

sistêmico nas próximas gerações de administradores; Estudos em relação ao modelo estatal de 

gestão e como poderíamos ter um governo que aprende; Estudos sobre como o conceito de 

empresas que aprendem podem ser aplicados em comunidades brasileiras, transformando-as 

em comunidades que aprendem. Enfim quando aprendemos, aprende-se que há muito mais a 

aprender. 

 

. 
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ANEXO A – Os 14 Pontos para a Gestão. 

Os 14 pontos para a gestão descrevem o caminho para a qualidade total, o qual deve ser 

continuamente aperfeiçoado. São eles (Deming, 1990:18): 

1. Criar constância de propósito de aperfeiçoamento do produto e serviço, a fim de torná-
los competitivos, perpetuá-los no mercado e gerar empregos. 

2. Adotar uma nova filosofia. Vivemos numa nova era econômica. A administração 
ocidental deve despertar para o desafio, conscientizar-se de suas responsabilidade e 
assumir a liderança em direção à transformação. 

3. Acabar com a dependência de inspeção para a obtenção da qualidade. Eliminar a 
necessidade de inspeção em massa, priorizando a internalização da qualidade do 
produto. 

4. Acabar com a prática de negócios compensador baseado apenas no preço. Em vez 
disso, minimizar o custo total. Insistir na idéia de um único fornecedor para cada item, 
desenvolvendo relacionamentos duradouros, calcados na qualidade e na confiança. 

5. Aperfeiçoar constante e continuamente todo o processo de planejamento, produção e 
serviços, com o objetivo de aumentar a qualidade e a produtividade e, 
conseqüentemente, reduzir os custos. 

6. Fornecer treinamento no local de trabalho. 
7. Adotar e estabelecer liderança. O objetivo da liderança é ajudar as pessoas a realizar 

um trabalho melhor. Assim como a liderança dos trabalhadores, a liderança 
empresarial necessita de uma completa reformulação. 

8. Eliminar o medo. 
9. Quebrar as barreiras entre departamentos. Os colaboradores dos setores de pesquisa, 

projetos, vendas, compras ou produção devem trabalhar em equipe, tornando-se 
capazes de antecipar problemas que possam surgir durante a produção ou durante a 
utilização dos produtos ou serviços. 

10. Eliminar slogans, exortações, e metas dirigidas aos empregados. 
11. Eliminar padrões artificiais (cotas numéricas) para o chão de fábrica, a administração 

por objetivos (APO) e a administração através de números e metas numéricas. 
12. Remover barreiras que despojem as pessoas de orgulho no trabalho. A atenção dos 

supervisores deve voltar-se para a qualidade e não para números. Remover as 
barreiras que usurpam dos colaboradores das áreas administrativas e de 
planejamento/engenharia o justo direito de orgulhar-se do produto de seu trabalho. 
Isso significa a abolição das avaliações de desempenho ou de mérito e da 
administração por objetivos ou por números. 

13. Estabelecer um programa rigoroso de educação e auto-aperfeiçoamento para todo o 
pessoal. 

14. Colocar todos da empresa para trabalhar de modo a realizar a transformação. A 
transformação é tarefa de todos. 
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ANEXO B – Questionários. 

Roteiro do questionário enviado aos consultores: 

1-Você conhece e entende a missão da Innovative? Se sente engajado em cumprir esta 

missão? 

2-Fez algum treinamento no último ano? 

3-Houve alguma oportunidade de treinamento, que lhe interessasse, no ultimo ano que você 

só ficou sabendo depois do treinamento ocorrido? 

4-Sente falta de uma base de pesquisa com conteúdo sobre a experiência de outros projetos 

executados pela Innovative, semelhantes ao que está trabalhando agora? 

5-Você se sente capacitado para dar treinamento sobre a sua área/módulos de atuação? 

 

Roteiro do questionário enviado aos gerentes: 

1-Você acha que a missão da Innovative é de conhecimento de todos os colaboradores? 

2-Há uma iniciativa por parte dos colaboradores em solicitar e identificar os treinamentos 

desejados? 

3-Os contratos com os clientes permitem que a Innovative, preservando a propriedade do que 

foi produzido para o cliente e todos os termos de confidencialidade, também mantenha um 

histórico de lições aprendidas em cada projeto? 


