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Em todo o mundo, gerenciadores de projetos se entu-
siasmam com a gestão do conhecimento. É algo a comemo-
rar. Tenho a convicção de que a gestão de conhecimentos
no projeto merece ser a décima área de conhecimento do
PMBOK® Guide (PMI, 2008} ou de equivalente metodolo-
gia para projetos.

Este artigo reflete sobre os atributos de projetos e sobre
a realidade das equipes de projeto a fim de justificar a gestão
do conhecimento somando-se novos processos de gestão.
Também discute os conceitos de conhecimento e sua gestão,
e apresenta a espiral do conhecimento adaptada ao contexto
de projetos, repartida em novos processos de gestão.

O contexto dos projetos
desfavorece a aprendizagem
Na guia PMBOK® (PMI, 2008), os projetos parecem sei;
à primeira vista, uma excelente fonte de aprendizado, pois
são atributos dos projetos:
• Desafiadores (objetivos desafiadores e recursos escassos);

• Temporários (apresentam ciclo de vida);

• Únicos (one-shot);

• Escopos progressivamente elaborados;

• Conseqüência: bá riscos originados da incerteza presente em

todos os projetos.

O fato de projetos serem desafiadores e únicos estimula
o gerenciador a aprender enquanto gerencia seus projetos,
mas pode também inibi-lo, induzindo-o a evitar a inovação e
a mudança. Sendo temporários e envolvendo recursos escas-
sos, estimula o gerenciador a operar com foco em resulta-
dos, controlando seus projetos a partir do monitoramento de
escopos, tempos, custos, qualidade, e do uso de indicadores.
Porém, os riscos elevados e a incerteza podem induzir o
gerenciador a resignar-se a aceitar atrasos, postergações e
contingências, situação em que pouco se aprende.

Se o projeto é temporário, estabelece organização tem-
porária para executá-lo. Forma-se uma estrutura paralela
à estrutura da organização ao qual o projeto está vincula-
do. Esses atributos de projetos demandam forte dose de
empenho e uso de emoções para enfrentar a execução em
busca de satisfação. Quando um coletivo opera com paixão e
relativa autonomia, pode estabelecer um excelente contexto
para a aprendizagem coletiva e compartilhamento de conhe-
cimentos. Porém, pode gerar tal estresse e tensão que coloca
a equipe do projeto em condição em que nada se aprende: às
vezes, é o projeto que gerencia a equipe!

Note as condições incomuns em que opera a equipe do
projeto:
• Elevado diversidade: equipe multidisciplinar da organização

empreendedora, parceiros, terceiros, etc.

• Dedicação parcial ao projeto, com reduzido controle do

esforço alocado.

• Vasta rede de relações envolvidas, com interesses antagônicos
e expectativas volúveis.

• Baixo grau de sistematizaçõo de processos de gestão (ad hoc)
e de controles.

m Dócil aceitação das mudanças de escopos sugeridas pelo
cliente.

• Pressão por sucesso.

• Mobilização e desmobilização graduai da equipe do projeto.

• Escopo do projeto não inclui atividades educacionais dirigidas
à equipe do projeto.
A elevada diversidade na composição da equipe pode ser

fecunda, mas pode inibir a comunicação espontânea, caso a
equipe seja apenas um ajuntamento de pessoas e não uma
equipe real. Raras vezes há dedicação exclusiva e integral
ao projeto: lidar com mais de um projeto e com processos
rotineiros em paralelo é usual. Com tantas e tão disjuntas
obrigações, não há concentração mental suficiente para a
aprendizagem.

A ciranda de interessados demanda tanta comunicação
que o gerenciador torna-se quase um autômato eficiente, po-
rém pouco efetivo em seu desenvolvimento gerencial. Para
piorar, cada projeto elege suas próprias técnicas de gestão; é
raro encontrar organizações com tal grau de maturidade que
adotem processos uniformes de gestão em 100% de seus
projetos.

A gestão caso a caso (ad hoc} estimula a criatividade
interna da equipe, mas torna impossível o aprendizado entre
projetos e na organização empreendedora. Para piorar, a
mobilização e a desmobilização progressivas das pessoas
dificultam a formação de equipe real (team building], outro
empecilho para o aprendizado. Há membros de equipe, e
até mesmo gerenciadores, que nunca passaram por treina-
mento no gerenciamento de projetos. Enquanto estão ativos
no projeto, não lhes é dada essa oportunidade: eles têm mais
é que se engajar e se esforçar para produzir resultados.

Isso não é gestão do conhecimento, é gestão da ignorância.

Resulta que os atributos de projetos e as condições de
trabalho das equipes não induzem à criação, compartilha-
mento de conhecimento nem à aprendizagem.

Embora projetos sejam memoráveis na vida dos
gerenciadores, eles são subaproveitados em seu potencial
inovador. Só aprendemos nos projetos bem sucedidos em
que temos o privilégio de participar. Se nos últimos anos só
participamos de projetos de relativo insucesso, nada apren-
demos. Pior: aprendemos a nos defender dos projetos, não
a conduzi-los ao sucesso. Aprendemos por tentativa e erro,
mas não de forma sistemática. Repetimos por inércia o que
fizemos no passado, sem refletir se esse padrão é adequado
e consistente para o caso atual.

Na organização que hospeda projetos, a situação é ainda
pior. Não há políticas de estímulo à certificação. Os treina-
mentos se limitam à operação de softwares de gerencia-
mento de projetos. Mas para que serve operar um software
se não há cultura de planejamento ou compreensão das
técnicas de planejamento de projetos?

Os Escritórios de Projetos (PMO) perdem-se na tentativa
de fazer de tudo: apoio a projetos, definição de tempiates,
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a organização só retém o fruto do conhecimento em ação,
aquilo que forma capital intelectual.

Não é só uma questão de nomenclatura. Em cada di-
mensão (indivíduo, equipe e organização) os processos são
distintos. Por isso a primeira definição é em qual dimen-
são se deseja atuar. Evidente que os processos entre etapas
e espirais são interligados.

Defino gestão do conhecimento em organizações
como um sistema integrado para desenvolver compe-
tências humanas e organizacionais, com os objetivos de
ampliar o capital intelectual da organização e a sabedoria
das pessoas.

Processos de gestão do
conhecimento em projetos

Organizações que dispõem de metodologia de pro-
jetos baseadas no PMBOK® Guide (PMI, 2008) podem
acrescentar essa nova área do conhecimento, contendo
seus quatro processos de gestão:

• Planejar Gestão do Conhecimento

• Ativar Base de Conhecimentos

• Disseminar Conhecimento

• Monitorar e Controlar Capitai Intelectual

Esses processos seguem a taxonomia adotada pelo
PMi (2008): há um processo dedicado ao planejamento,
outros dois à execução e o final dedicado ao monitoramen-
to e controle.

Há quem se assuste com os 42 processos de gestão
que compõem o PMBOK® Guide, porém essa norma
afirma que é responsabilidade do gerenciador do projeto
eleger quais devem ser aplicados ou são aplicáveis em seu
projeto. E eu aqui sugerindo ainda mais quatro! Contu-
do, neste caso não há escolha: ou adotamos os quatro
processos ligados ao conhecimento, ou pouca efetividade

eles terão isoladamente. O que se pode escolher é como
distribuir responsabilidades: a equipe do projeto com os
processos na dimensão do indivíduo e da equipe e a parce-
la restante assumida pela organização.

Em verdade, processos de gestão do conhecimento
não são novidade no âmbito de projetos. A norma NBR-
10.006: Guia para a Qualidade Total no Gerenciamento de
Projetos (ABNT, 1998) já sugeria:

• No estágio inicial, o tipo de informação para o aprendiza-
do e seu sistema de coleta e processamento são estabeleci-
dos.

• Antes de concluído o projeto, efetua-se a revisão do desem-
penho da implantação, envolvendo interessados (stakehol-
ders), se possível.

• Depois de processadas, as informações podem ser trans-
mitidas a outros projetos através de reuniões, seminários e
relatórios.

• Quando possível, deve haver um responsável por esse
sistema.

Ora, o responsável pela aprendizagem entre projetos e
operações pode ser exatamente quem responde pela gestão
de conhecimentos na organização. Vejamos cada processo
de gestão sugerido.

O gerente do projeto é contável para ativar conheci-
mentos na equipe do projeto. Significa, em primeiro lugar,
que ele estimula a criação de conhecimentos técnicos e
gerenciais pela equipe. Para isso, ele cria a mentalidade de
excelência. Ou seja, não acomodar-se em apenas aplicar
o PMBOK® Guide, mas, compreendendo a natureza de
seu projeto, criar métodos e técnicas inovadores proativa-
mente. Essa etapa da espiral de conhecimentos já permite
que alguns processos e iniciativas sejam planejados. A
segunda etapa da espiral envolve registrar as criações
individuais e a informação requerida para o aprendiza-
do (NBR-10.006. A terceira envolve adaptar o plano de
comunicação do projeto para que a equipe e interessados
compartilhem conhecimentos periodicamente. A quarta
etapa da espiral requer avaliar impactos das criações, da
efetividade dos processos e da ampliação das competên-
cias individuais. Nessa etapa é prudente reservar verba no
orçamento para ações educacionais dirigidas à equipe e
interessados do projeto.

Planejar a gestão do conhecimento na equipe segue as
etapas da espiral. São planejadas sessões de criação cole-
tiva: toros de palpites para gerar soluções, para identificar
riscos e oportunidades, para criar experimentos no proje-
to. Os processos de inovação são planejados. Na dimensão
da equipe, a segunda etapa envolve mapear competências
de equipe e interessados, e os conhecimentos acessíveis.
Terceira etapa, o gerenciador estabelece no plano de comu-
nicação os meios para compartilhar na equipe do projeto e
entre projetos: por meio de apreciação e crítica em retros-
pectiva. Quarta etapa, o desempenho da equipe é com-
parado às competências adquiridas pela equipe, visando
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reforçar o trabalho em equipe e as competências coletivas.
Esse planejamento resolve os problemas da equipe, mas
pode ser complementado.

Algumas estratégias são úteis para ativar a gestão do
conhecimento:,

• Sessões periódicas de quebra de paradigma, usando toro de
palpites,

• Apoio de "escribas" paro o registro de casos, memórias
técnicas, artigos para congressos e publicações.

• Avaliação de competências adquiridas por gerenciadores e
membros de equipe, com escala adequada.

• Apoio de "buscadores" para realizar levantamentos perió-
dicos de literatura, casos etc.

• Apoio de gerenciadores maduros, como mentores, aconse-
Ihadores ou treinadores (coachesj.

• Ênfase nas atividades de desenvolvimento de equipe (team
bui ldingj , já que a equipe é o melhor veículo para compar-
tilhar conhecimentos em grupos.

• Criação de prêmios ou formas de reconhecimento simbóli-
cos endereçados a quem mais aprendeu, a quem comparti-
lhou, a quem ensinou, etc.
Pode ser útil reformular o Escritório de Projetos exis-

tente (?MO) para que assuma novos papéis em relação à
gestão de conhecimentos, apoiando os gerenciadores.

O responsável pela gestão do conhecimento na
organização, consciente das iniciativas dos gerenciadores
de projeto, também sustenta um plano: como dar visibili-
dade e reconhecimento às criações de maior efetividade;
corno manter bases de conhecimentos renovadas; como
promover a disseminação de conhecimentos entre equipes
de projetos; e como avaliar as conquistas em termos de
capital intelectual. No âmbito da organização, suprir a in-
fraestrutura de tecnologias de informação é crítico, assim
como as políticas de recursos humanos.

Como ambos os planejamentos ampliam o escopo
dos projetos, é de se supor que forneçam benefícios que
superam os custos adicionais envolvidos.

Ativar sistemas de conhecimentos
O PMBOK® Guide menciona, dentre os processos

de Gestão da Comunicação, o estabelecimento de um
sistema de informação gerencial do projeto. Proponho
modificar esse sistema para que se torne uma base de
conhecimentos para uso dos projetos e programas e com
visibilidade para toda a organização.

A base de conhecimentos reúne documentos, leis e
contratos, relatórios, painéis de controle, políticas, memó-
rias, artigos científicos, fichas de livros, mapeamentos, le-
vantamentos e arquivos proveitosos para a aprendizagem:
casos, depoimentos, métodos, técnicas, fluxogramas de
processo e procedimentos. Quem adiciona cada material
é responsável por ele (validade, confiabilidade). Mecanis-
mos de busca favorecem o acesso de usuários. Estatísticas
indicam o nível de atualizações e consultas. Sem esses
controles não se avalia o proveito desse investimento.

Adicionalmente, podem ser criados blogs na intranet
para o uso de cada equipe de projeto. Com esses sistemas,
as equipes interagem registrando conhecimentos.

É proveitoso criar uma comunidade de praticantes vir-
tual para estimular discussões e reflexões dentre aqueles
com atitude aprendiz. Dedicando algum tempo para a
reflexão, as equipes de projetos afastam-se da sobrecarga
de atividades operativas, e privilegiam suas capacidades
intelectuais. Distanciando-se dos projetos e obrigações que
demandam tanta atividade, as equipes podem se interessar
por outros projetos, outras criações e inferências sobre a
prática adotada no gerenciamento de seus projetos.

A base de conhecimentos é o lado mais tangível dos
processos de gestão do conhecimento em projetos e por
isso exige cuidados na forma tanto quanto nos conteúdos.
E exige divulgação e treinamento para conquistar usuários.

Disseminar conhecimentos
Realizar as atividades do plano de gestão de conheci-

mentos envolve, sobretudo, atividades de disseminação.
Note o termo usado, disseminar é espalhar o sêmen para que
fecunde outras mentes. É muito mais do que divulgar.

Supondo-se que a infraestrutura para a disseminação
foi readequada e que o plano, componente do plano de
gerenciamento do projeto, foi aprovado. É hora de sair a
campo para estimular a inovação, coletar idéias, realizar le-
vantamentos, mapeamentos e estudos, alimentando a base
de conhecimentos. Além disso, é hora de reservar tempo e
dedicação para ações de compartilhamento: eventos, reuni-
ões, seminários, apresentações itinerantes (road-show).

Sempre que possível essas ações devem ser abertas
a toda a organização e sua rede de relações em projetos.
Sempre que possível as ações não devem deixar esse públi-
co passivo. Daí que as contribuições obtidas nessas ações
precisam ser registradas e divulgadas.

Sempre que possível deve ser assegurado espaço para
que o público, estimulado pela disseminação, possa tomar
iniciativas, seja em seus projetos, seja em favor da organi-
zação. No mínimo, esses indivíduos em atitude aprendiz
constituem-se em reserva qualificada, podendo incorporar-
se a projetos existentes ou a novos projetos.

Há duas questões importantes a considerar. A primeira
refere-se à confusão de finalidades. Como a disseminação
de conhecimentos usa os mesmos veículos que a comuni-
cação do projeto, é preciso indicar, caso a caso, quando o
evento ou reunião destina-se à gestão de conhecimentos. A
segunda questão refere-se à visibilidade e reconhecimento
de quem contribui para a gestão do conhecimento. Se "co-
nhecimento é poder", como afirma o adágio popular, quem
na organização deseja voluntariamente compartilha-Io?

Há três razões para um indivíduo compartilhar seu
conhecimento: reputação, reciprocidade e altruísmo.

Em ambiente tão competitivo, dentro e fora da organi-
zação, todo indivíduo talentoso anseia por oportunidades
de reconhecimento e visibilidade. Por ser legítimo, esse
anseio precisa ser atendido pela organização e também
pelo gerenciador do projeto onde o talentoso está inserido.
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É a política de retenção de talentos, que além de criar um
ambiente positivo e fecundo, favorece a percepção de au-
torrealização, último estágio da pirâmide das necessidades
de Maslow.

Até o mais empedernido individualista percebe que
depende de outros (da equipe e fora dela) para ter sucesso
em seus projetos. A noção de interdependência é o melhor
antídoto para a competição. Toda iniciativa que promove
a cooperação desperta nos indivíduos o desejo de compar-
tilhar por reciprocidade: ajudo a quem precisa esperando
que me ajudem quando preciso. A reciprocidade vai além:
como todos estão pressionados por resultados, alavancar
resultados no projeto, criar facilidades e solucionar en-
traves são formas de reciprocidade. E estão ao alcance de
quem atua em projetos, dada a sua autonomia relativa.

Tanto a reputação quanto a reciprocidade são formas
de autointeresse. O altruísmo, em oposição, é o interesse
pelo sucesso dos outros. É raro em um mundo marcado
por ideologia de mercado, competição e individualismo.
Nem por isso é menos poderoso: o altruísta ajuda a quem
precisa, a quem o cerca, a quem e quando pode ajudar.
O altruísta é o promotor nato de equipes. O altruísta é o
mentor ou treinador (coach) de gerenciadores novatos. O
altruísta é o corretor de conhecimentos (knowleáge broker):
aquele que quando não sabe, indica quem sabe, pois está
atento à questão, O altruísta não precisa de estímulo, de
infra ou de planos aprovados para compartilhar conheci-
mentos. O curioso é que agindo assim ganham respeitabi-
lidade e proeminència. Sem querer, sua empregabilidade
amplia.

Seja em ambiente competitivo ou cooperativo, é
preciso valorizar quem dissemina conhecimentos. Ações
de reconhecimento são óbvias e essenciais. Com elas, a
organização empreendedora percebe que não basta ter su-
cesso nos projetos, é preciso que os sucessos realimentem
a organização para que ela tenha mais sucessos no futuro.

Perceba que a sustentabilidade da organização depen-
de menos de sucessos esporádicos e mais dos sucessos
aprendidos (e de sua capacidade de aprender).

Monitorar e controlar
capital intelectual

Por mais que as ações e iniciativas sejam evidencia-
das como parte da gestão do conhecimento, resta uma
questão: valeu a pena? Em tese, sim. Sempre haverá quem
delas se beneficie individualmente, mesmo que nada apli-
que em seu trabalho. Sempre há assimilação de conceitos
e técnicas. Sempre há como resultado a melhoria do clima
organizacional. E esses benefícios tendem a criar, no longo
prazo, algum ganho de sustentabilidade da organização.

Mas espero mais. Um sistema de gestão do conheci-
mento deve agregar maior valor à organização. E esse valor
deve ser tangível, caso contrário a elegia ao conhecimento
não passa de uma doutrina.

Por essa razão julgo tão importante existirem proces-
sos para monitorar e controlar o capital intelectual obtido
a partir da gestão do conhecimento nos projetos e na
organização. Adoto mais de uma definição para capital

intelectual (SABBAG, 2007): "é a combinação de ativos
imateriais que permite à empresa operar" (Brooking); "é o
capital originário do conhecimento - envolve a mensura-
ção de fatores dinâmicos ocultos que embasam a empresa"
(Edvinsson); "é o material intelectual que foi formalizado,
capturado, e ampliado para produzir ativos de maior valor"
(Klein e Pruzak).

Na sociedade do conhecimento, o valor das empresas
tem menos a ver com os ativos contabilizados e mais a ver
com o "goodwil", com a sustentabilidade dos conhecimen-
tos assimilados e praticados. É esse o principal capital, de
natureza intelectual, que move os negócios. É necessário
mensurar esse capital intelectual pelos seguintes motivos:

• E importante medir a efetividade da gestão do conheci-
mento,

• E necessário medir progressos no desenvolvimento da orga-
nização e de seu pessoal,

• É essencial avaliar intangíveis que geram valor à organização.

• É meio de fornecer informação relevante a acionistas,
investidores e ao mercado.

• E meio de refletir com maior propriedade o valor do
negócio.
Enquanto a gestão do conhecimento ocupa-se dos

processos requeridos para expandir conhecimentos, o
capital intelectual ocupa-se dos processos de mensuração
dos produtos dos conhecimentos em ação. Ao tangibilizar
os benefícios do conhecimento, ele permite controle, isto
é, iniciativas de ajuste requeridas frente ao planejado.

Imagine o tamanho do desafio: tornar tangível e
mensurar as conquistas do conhecimento. Contudo, como
gerenciadores de projetos são ávidos por desafios, aqui
está um desaíio extraordinário.

Há projetos com diversos resultados: novo negócio,
novo produto/serviço, nova loja, processo ou sistema
novo/reformulado, nova marca ou identidade, mudança
organizacional, mudança cultural. Além desses resultados,
cada projeto traz inúmeros benefícios, dentre os quais se
destacam o capital intelectual duradouro obtido.

Esse capital gera ativos de mercado: clientela fiel,
franquias e licenças, carteira de pedidos e potencial de re-
petição de negócios, participação em mercado, etc. E gera
ativos de propriedade intelectual: marcas, patentes, direitos
autorais, capacidade (velocidade e efetividade) de inovação.
Ambos os ativos são mensuráveis.

Há também ativos de infraestrutura: processos, me-
todologias e tecnologias assimilados, mudança cultural,
estrutura organizacional, políticas e procedimentos, novos
sistemas de conhecimento. E há ativos centrados no indi-
víduo: perícia individual e coletiva, capacidade de gestão,
capacidade criativa e de resolução de problemas, liderança,

.etc. Esses ativos são difíceis de mensurar.
Quando não é possível mensurar diretamente o capital

intelectual, a idéia é fazer avaliações indiretas, criando um
conjunto de indicadores de desempenho. Esses indica-
dores devem ser relevantes (em relação ao que se deseja
mensurar), amplos, precisos e fáceis de avaliar. Para que
sejam precisos, evitamos lançar mão de avaliações subje-
tivas, por exemplo, da opinião de um gerenciador sobre a
ampliação de sua competência. Mesmo que o conjunto de
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indicadores não mensure com perfeição o capital intelectu-
al, eles criam uma referência de controle para reavaliação
periódica. O caso de um investimento educacional requer
não apenas avaliação de reação, mas também de aprendi-
zado e efetividade algum tempo depois de realizado.
Se o capital intelectual não é ampliado como se
espera, o controle do processo é requerido. O plano de
gestão do conhecimento é revisto, passando por nova
aprovação. Se o resultado é bom. deve ser divulgado
para servir ao reconhecimento daqueles que se
destacaram na produção de capital intelectual.

Conclusão
O ambiente de projetos atrai pessoas com perfil

empreendedor e as estimula a enfrentar desafios. Em
geral, esse estímulo desemboca em atitudes de heroísmo:
esforço individual exagerado, perseverança para obter
resultados, flexibilidade exagerada em relação a escopos e
intolerância frente a entraves organizacionais ou carências
de membros da equipe do projeto.

Facilmente o empreendedor contável por projetos
extraordinários e desafiadores toma-se um lobo solitário,
irascível, insensível e avesso a indulgências.

Nessa condição, o sucesso, se houver, é creditado ao
gerenciador empreendedor. Não há tempo para fazer
planejamento. Não M espaço para desenvolver a equipe.
Não há condição para a gestão sistemática de conhecimen-
tos. O sucesso torna-se um feito, não um hábito. Por essa
razão, reluto em aplaudir sucessos obtidos com heroísmo.
Prefiro o sucesso natural, obtido em condições cuidadosa-
mente planejadas e controles proativos (SABBAG, 2009}.

Esse sucesso previsível requer uma metodologia apli-
cada sistematicamente em 100% dos projetos da organiza-
ção. E essa metodologia precisa incluir a gestão do conhe-
cimento. No interior das equipes de projeto, entre equipes
de projeto e na organização que hospeda os projetos.

Apenas quando o sucesso de um projeto é assimilado
por outros projetos o potencial de sucesso passa a ser
previsível. Somente as organizações onde todos apren-
dem estão preparadas para realizar mais projetos, e mais
desafiadores, no futuro. Também serão aquelas mais aptas
a enfrentar problemas novos, crises inusitadas, rupturas e
tudo mais que a sociedade do conhecimento nos reserva
no século XXI. ^
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