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Resumo
Sant'Anna, Alexandre Spiguel Fernandes; Pinto, Sandra Regina da Rocha.
Apre ndizagem no ciclo-de-vida de projetos em empresas públicas e
organizações governamentais: A percepção dos Gestores. Rio de
Janeiro, 2012, 114p. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
A utilização de boas práticas de gerenciamento de projetos vem
aumentando nas esferas das empresas públicas e organizações
governamentais

apresentando

como

proposta

principal

o

desenvolvimento e entrega de produtos, serviços ou soluções, dentro
do prazo, custo e escopo planejados, através da aplicação de um
conjunto de boas práticas - o Project Management Body of Knowledge
Guide – PMBOK (PMI, 2008). Este trabalho teve como objetivo a
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identificação

dos

principais

fatores

que

podem favorecer ou

comprometer a aprendizagem no ciclo-de-vida dos projetos. Realizouse, para isso, um estudo fenomenográfico, utilizando-se de entrevistas
semiestruturadas, com profissionais praticantes desta boas práticas
em empresas públicas e governamentais. Como resultado foram
identificado os seguintes fatores que favorecem o aprendizado, a partir
da interpretação da opinião dos entrevistados pelo pesquisador:
Comunicação,

Liderança,

Planejamento,

Integração,

Multidisciplinaridade, e Informações. Em seguida, estes fatores foram
relacionados com as fases do projeto onde podem exercem maior
impacto, a fim de orientar os gestores de projetos destas organizações
em quais fatores e em quais fases do projeto devem estar atentos à
sua manifestação, visando favorecer a aprendizagem no ciclo-de-vida
dos projetos em empresas públicas e organizações governamentais.

Palavras-Chave
Gerenciamento

de

projetos;

aprendizagem;

governamentais; gestão do conhecimento.

organizações

Abstract
Sant'Anna, Alexandre Spiguel Fernandes; Pinto, Sandra Regina da Rocha
(Advisor). Learning in the cycle-of-life in public companies and
government organizations: Perciptions of Managers. Rio de Janeiro,
2012, 114p. MSc. Dissertation – Departamento de Administração,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Public firms and governmental organizations have increasingly
used the Project Management Body of Knowledge Guide – PMBOK
(PMI, 2008) aiming the development and timely delivery of products,
services, and solutions with planned time, costs and scope. Given the
complexity and dynamic of the market, it has been necessary not only
to seek efficacy, but also organizational efficiency, increasing the
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benefits generated by the utilization of project management best
practices. The purpose of this study was to identify the main factors
that were related to either fostering or hindering the learning process
during project development. It was a phenomenographic study, where
semi-structured interviews were applied to PMBOK (PMI, 2008)
experts in public firms and governmental organizations. The results
showed

that

communication,

leadership,

planning,

integration,

multidisciplinarity, and information were factors to promote learning
according to the author’s interpretation of the interviewees’ responses.
Finally, these factors were related to each project phase that they exert
the greatest impact upon, hoping to provide some guidance to project
managers while enhancing learning in project life-cycle in public firms
and governmental organizations.

Keywords
Project Management; Learning;
Knowledge Management.

Governmental Organizations;
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A vida é o que lhe acontece,
enquanto você está ocupado fazendo outros planos.
Jonh Lennon

