


Na N A S A , nossa relação 
com o conhecimento é moldada 
por diferentes estímulos. O 
conhecimento só tem valor na 
medida em que ele nos ajuda a 
progredir em projetos e missões 
complexas. Dada a natureza de nosso 
trabalho como agência espacial do 
governo, que não tem o motivo do 
tradicional lucro de mercado e nossas 
missões são geralmente de um só 
tipo ú n i c a s , nós geralmente não 
nos beneficiamos alardeando aquilo 
que sabemos. 

Considere isso: o que é necessário 
para que uma tripulação de astronau
tas pouse na Lua? Mesmo um mero 
observador sem conhecimentos sobre 
o assunto sabe que se trata de um 
desafio incrivelmente complexo. Um 
pouso na Lua demanda especialis
tas em diversas disciplinas técnicas 
solucionando milhares de problemas 
distintos, que vão desde a preser
vação da vida dos astronautas até a 
propulsão dos foguetes. O grau de 
dificuldade se multiplica exponencial
mente frente ao desafio dos sistemas 
de engenharia: não é possível resolver 
esses problemas isoladamente. Todos 
os componentes e subsistemas 
devem funcionar em harmonia como 
um sistema único. 

Vamos levar esse conceito expe
rimental um passo adiante. Se você 
tivesse que desenvolver um plano 
para que uma tripulação de astronau
tas pousasse na Lua, por onde você 
começaria? Pela biblioteca? 

Você pode ir atrás de livros sobre 
projetos de missões espaciais, astro
náutica, engenharia elétrica e demais 
temas técnicos, que vão conter um 
grande volume de informações rele
vantes. Mas elas seriam totalmente 
inúteis para você, a menos que você 
seja um engenheiro aeroespacial. 

Neste caso provavelmente seu perfil 
seria o de uma pessoa que sabe muito 
sobre um determinado assunto ao in
vés de um questionador. Em resumo, 
você tem que sair em busca de conhe
cimentos e não de informações. 

Esse é um exemplo generalista, 
mas que representa o princípio básico 
de como as pessoas obtêm o conhe
cimento de que necessitam para exe
cutar determinada atividade. Adquirir 
conhecimentos é diferente de ser 
especialista em informações - caso 
contrário neurocirurgiões, mecânicos 
de automóveis, tradutores de idiomas 
estrangeiros e programadores de 
computador seriam especialistas pela 
rotina da memorização. Mas o conhe
cimento não funciona assim. 

A necessidade de conhecimentos 
altamente especializados nos leva 
a quem nós conhecemos: talento. 
Alocar a pessoa certa com os conhe
cimentos certos na hora certa dentro 
do ciclo de vida do projeto é um dos 
papéis críticos do gerente de proje
tos. Formar uma equipe que tenha 
os conhecimentos necessários ou os 
meios para acessá-los é tão impor
tante quanto levantar os requisitos 
corretamente do projeto; um é inútil 
sem o outro. 

Na medida em que a NASA 
projeta e desenvolve sistemas com 
complexidade crescente, ela enfrenta 
a necessidade crítica de transferir 
os conhecimentos e expertises de 
pessoas com experiência para os que 
estão desenvolvendo os trabalhos 
agora. E esse desafio não é algo novo 
na NASA. Após as falhas de 1999 da 
sonda observadora do clima de Mar
te e do aterrissador polar em Marte, 
o escritório de investigações gerais 
dos EUA (atualmente o General 
Accountability Office, ou GAO] con
duziu uma pesquisa sobre o processo 

de lições aprendidas na NASA 1 , e 
emitiu um relatório que clamava 
por esforços de compartilhamen
to abrangente de conhecimentos. 
0 GAO julgou que "os processos, 
procedimentos e sistemas da NASA 
não captavam nem compartilhavam 
efetivamente as lições aprendidas e, 
além disso, a NASA não tem garantias 
de que as lições aprendidas estejam 
sendo aplicadas nas missões futuras". 

0 relatório ainda recomen
dava "que os administradores da 
NASA fortalecessem os processos e 
sistemas das lições aprendidas pela 
agência [...] desenvolvendo formas 
de ampliar e implementar o mento-
ring (aconselhamento pessoal) e o 
processo de contar cases como por 
mecanismos adicionais às lições 
aprendidas". 

Mesmo antes do GAO emitir o 
relatório, a Academia de Projetos/ 
Programas & Liderança de Engenha
ria começou a desenvolver práticas 
para compartilhar conhecimentos 
que atendessem às recomendações 
do GAO. A Academia desenvolveu 
sua abordagem baseando-se em três 
princípios: 
1. Os que praticam sabem melhor. 

2. A importância de criar uma comu
nidade onde os praticantes possam 
fazer suas reflexões. 

3. Estabelecer um processo de apre
sentação de cases como a melhor 
forma de compartilhar conheci
mento. 

Como os Centros de Desenvol
vimento da N A S A ficam espalhados 
de costa a costa, há muito poucas 
oportunidades embutidas para a poli
nização cruzada entre as forças-tarefa 
dos projetos. A fim de endereçar esse 
problema, a Academia investiu em 
estratégias para compartilhamento 



de conhecimentos que enfatizassem 
o poder de contar cases por meio de 
fóruns e de publicações, de modo 
a ajudar a criar uma comunidade 
de pessoas praticantes na reflexão, 
e engajadas em compartilhar seus 
conhecimento com os demais. 

A Academia realiza dois Mas-
ters Foruns (www.appel.nasa.gov/ 
node/19) a cada ano, reunindo pes
soas chave e todos os praticantes da 
agência (aqueles profissionais que são 
responsáveis por executar determina
da atividade de um projeto) a f i m de 
compartilharem seus cases e experi
ências. O 17o fórum coincidiu com o 
50o aniversário da N A S A , proporcio
nando uma oportunidade única de 
reunir algumas das pessoas mais ilus
tres para contarem seus cases vividos 
na N A S A e discutirem os desafios do 
gerenciamento desses projetos, indo 
desde as missões lunares da Apollo 
até a primeira aterrissagem em Mar
te. Nosso pessoal atualmente também 
compartilha suas perspectivas sobre 
as próximas gerações de veículos 
espaciais, sobre projetos em desenvol
vimento em Marte e sobre o emprego 
das tecnologias de networking social 
pelos times de projeto na agência. O 
website da Academia apresenta víde
os das sessões de fóruns realizados 
(www.appel.nasa.gov/multimedia) 
e coloca diversos deles no YouTube 
www.youtube.com/user/ NASAappel . 

A Academia também hospeda 
uma conferência anual sobre os de
safios em gerenciamento de projetos, 
que serve como uma ampla agência 
de captação de comunidades de proje-

tos. Os desafios em GP têm crescido 
em popularidade a cada ano, com a 
participação na conferência de 2009 
de mais de 1200 pessoas do governo, 
indústria e universidades. 

Para assegurar que o conheci
mento seja capturado e disseminado 
tão amplamente quanto possível, a 
Academia patrocina publicações que 
servem como plataforma para os 
cases dos praticantes. A revista A S K 
(www.appel.nasa.gov/ask) é uma 
publicação trimestral que enfatiza os 
cases de campo contados na primeira 
pessoa. A academia A S K (www.appel. 
nasa.gov/academy) é um newsletter 
eletrônico que engloba artigos curtos 
sobre lições aprendidas e sobre me
lhores práticas. A Academia também 
desenvolve estudos de casos www. 
appel.nasa.gov/node/32 para uso em 
seus cursos de treinamento e fóruns. 
Todas essas publicações estão dispo
níveis gratuitamente para o público 
geral. 

O resultado não previsto dessas 
atividades foi dar às pessoas que com
partilham seus cases um sentimento 
de pertencer a uma grande comuni
dade e fazer história, bem como um 
senso de dignidade. Immanuel Kant 
escreveu que tudo tem tanto valor 
quanto dignidade. No gerenciamento 
tradicional de projetos nós desenvol
vemos ferramentas sofisticadas para 
medir valor, mas tendemos a passar 
por cima do outro lado da equação de 
Kant. Isso é um erro. 

O sucesso do projeto depende, 
em última instância, dos esforços das 
pessoas, o que não pode ser compre
endido estritamente em termos de 

valor; elas também têm dignidade. 
Contar histórias remete à dimensão 
humana, o que é menosprezado com 
muita frequência nas discussões 
sobre gerenciamento de projetos. 
Contudo, isso nos ajuda a construir 
um senso de dignidade, significa
do e finalidade em nosso trabalho, 
preenchendo uma necessidade crítica 
das necessidades humanas. Se nós 
tivermos um senso de significado e 
propósito, faremos qualquer coisa 
para tornar nossos projetos bem-
sucedidos. 

A habilidade de efetivamente 
compartilhar conhecimentos na 
N A S A garante a sustentabilidade da 
agência a longo prazo. Grandes pro
jetos/construções são considerados 
notáveis durante gerações pelo fato 
de terem deixado como resultado algo 
materializado (físico/palpável), mas 
na medida em que gerações passam, 
o contexto e a base lógica das decisões 
e escolhas do projeto/construção 
tendem a se perder. É por isso que 
apresentar as experiências pessoais 
vivenciadas nesses casos práticos é 
essencial. 

Como disse uma vez o teórico po
lítico Hannah Arendt, "contar histórias 
revela significados sem cometer o erro de 
defini-los". Nós não podemos anteci
par o quando essas histórias (cases) 
serão criticamente relevantes, mas sa
bemos que sem elas, o conhecimento 
se perde. N u m mundo onde somos 
solicitados a fazer cada vez mais com 
cada vez menos recursos, essas são 
perdas que não podemos permitir 
que aconteçam. 
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