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RESUMO 

 

A construção civil, subsetor edificações, caracteriza-se por baixa produtividade global e 

refratária à inovação. Atrasos de cronograma, custos excedentes, que geram baixa 

produtividade e comprometem a qualidade das obras, têm origem, entre outras causas, na baixa 

integração entre as várias etapas do ciclo de vida dos projetos bem como na perda de experiência 

e conhecimento em construir, que não se aplica como informação nas fases iniciais dos 

empreendimentos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é produzir uma ferramenta de 

registro e consulta de lições aprendidas, visando a melhorar a construtibilidade de novos e 

futuros projetos. A pesquisa se desenvolveu em seis etapas: revisão bibliográfica sobre o tema; 

seleção de parâmetros de classificação de Lições aprendidas; identificação de barreiras à 

aprendizagem organizacional; desenvolvimento da arquitetura do modelo; Validação do modelo 

na comunidade profissional e acadêmica e publicação do artefato. Os resultados obtidos 

apontam para a adequabilidade do artefato ao objetivo, com melhorias possíveis esperadas pelo 

uso de ferramentas de TI mais eficientes. O artefato traz como inovação a junção das 

abordagens mecânica e orgânica na gestão do conhecimento, bem como de estratégias de 

atenuação das barreiras ao compartilhamento do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Construtibilidade. Lições aprendidas. Gestão do conhecimento. Construção 

Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction, sub-sector buildings, has been characterized by low global productivity and 

refractory to innovation. Delays in schedule, surplus costs, which generate low productivity and 

compromise the quality of the works, have, among other causes, low integration between the 

various stages of the project life cycle as well as the loss of experience and knowledge to build, 

which does not apply as information in the initial stages of the enterprises. In this context, the 

objective of this work is to produce a tool for recording and consulting lessons learned, aiming 

to improve the constructability of new and future projects. The research was developed in 6 

stages: bibliographic review on the theme; selection of classification parameters of lessons 

learned; identification of barriers to organizational learning; development of the model 

architecture; Validation of the model in the professional and academic community and 

publication of the artifact. The obtained results point to the suitability of the artifact to the 

objective, with possible improvements expected by the use of more efficient IT tools. The 

artifact brings as innovation the combination of mechanical and organic approaches in 

knowledge management, as well as strategies to attenuate the barriers to knowledge sharing. 

 

Keywords: Constructability. Lessons Learned. Knowledge management. Construction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto da construção civil no Brasil 

 

A indústria da construção civil brasileira (ICC) tem importância central para a 

sociedade brasileira em função da influência que exerce na economia nacional, seja por sua 

significativa participação direta na formação do Produto Interno Bruto - PIB, seja pelos efeitos 

indutores que exerce em outras atividades econômicas. Teixeira e de Carvalho (2005, p.11) 

aduzem que “[…] a indústria da construção produz infraestrutura econômica por meio da 

instalação de portos, ferrovias, rodovias, sistemas de irrigação, energia e comunicação dentre 

outros, serviços sem os quais as atividades primárias, secundárias e terciárias não podem 

funcionar adequadamente.”. 

Além disso, caracteriza-se como uma indústria com cadeia produtiva complexa e 

heterogênea, com participantes nos mais variados níveis de desenvolvimento tecnológico e 

organizacional. SEBRAE-MG (2005, apud Mello e Amorim, 2009), traçam perfil setorial da 

ICC no Brasil, caracterizando-a como diretamente dependente da evolução da renda interna e 

condições de crédito; com geração intensiva de emprego e significativamente de mão de obra 

não qualificada; com pequena formalização do emprego em relação à parcela total de empregos 

gerados no setor; baixo nível de aderência e respeito às normas técnicas, baixo nível de 

padronização dos produtos; baixa competitividade e produtividade se comparada aos padrões 

dos países desenvolvidos e, por fim, com pouca atualização tecnológica e da gestão, também 

comparada aos patamares praticados nos países desenvolvidos. 

Estas características somadas a problemas conjunturais desestimularam a atividade 

econômica da construção, dificultando seu incremento e desenvolvimento. Conforme acentuam 

Filippi e Melhado (2015), dificuldades de financiamento, juros altos, riscos jurídicos, 

inadimplência, complexidade regulatória e mão de obra pouco qualificada tornam a atividade 

pouco atraente. A abertura de capitais, porém, aliada à melhoria da segurança jurídica, mudou 

esta situação, alavancado o setor, que em de 2005, experimentou forte crescimento, porém, 

concomitantemente ao crescimento da atividade imobiliária, as ocorrências de atrasos nas obras 

igualmente aumentaram. Contudo, o setor entrou em novo período de crise e verificou-se a 

queda dos seus indicadores econômicos em de agosto de 2015 (ALVES; WEISE, 2016). 

Somando-se à conjuntura econômica e tornando o contexto não propício, Muianga, 

Granja e Ruiz (2015), em pesquisa classificatória sobre causas de atrasos e custos excedentes 

verificados na construção civil, informam que 52% dos casos de atraso e excesso de custos 
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estão classificados nas categorias “gerenciamento” e “atividades e equipamentos”, nas quais se 

incluem, entre outras, as causas a seguir delineadas. 

1. Pouca comunicação e coordenação entre as equipes envolvidas no 

empreendimento. 

2. Gerenciamento precário do empreendimento. 

3. Processo lento das equipes envolvidas na tomada de decisão. 

4. Alteração do cronograma pelo proprietário/cliente. 

5. Baixa produtividade da mão de obra.  

6. Indisponibilidade da mão de obra em certas regiões.  

7. Equipamentos e ferramentas não disponíveis ou danificados. 

8. Erros e problemas de qualidade durante a construção.  

9. Elevação de custos de mão de obra em geral.  

10. Falta de habilidade e experiência da construtora e da mão de obra.  

11. Método inadequado de construção, uso não efetivo de informação 

tecnológica. 

12. Pouco entendimento do escopo pela mão de obra e complexidade do 

projeto1. 

Sob a óptica da pesquisa científica, o cenário atual no Brasil é de pouca produção 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) caracterizando-se por um histórico de baixa velocidade 

da difusão de novos recursos tecnológicos em oposição a outros setores, nos quais há maior 

velocidade de absorção de inovações com sua implementação e aperfeiçoamento (MARTINS; 

BARROS, 2003, apud SOARES, 2016).  

Neste contexto de dificuldades, abre-se amplo campo de oportunidades de pesquisa, 

no qual esta dissertação avança sobre o universo da construtibilidade como conceito que auxilia 

na busca pela otimização dos Projetos por meio do uso das experiências adquiridas nos 

empreendimentos passados, além da gestão adequada e eficiente dessa experiência. 

 

1.2 Justificativa 

 

                                                 
1O termo projeto será utilizado em referência às soluções técnicas materializadas em ideias, detalhes, desenhos, 

especificações, modelos, etc... na forma de produtos técnicos fornecidos pelos projetistas em cada disciplina, ao 

passo que o termo Projeto será usado em referência a um empreendimento, consubstanciado em um esforço 

temporário envidado para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Desta forma, a gestão do Projeto 

consiste no desenvolvimento, coordenação e controle de atividades e suas restrições que abarca não só o processo 

do projeto, mas todo o ciclo de vida do empreendimento. Assim, os termos empreendimento e Projeto serão usados 

intercambiavelmente. 
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Na visão de Cunha e Costa (2014), a indústria da construção de edifícios, após ter 

passado por ciclos de recessão e crescimento nos últimos anos, não se preparou nem se 

estruturou para enfrentar as demandas futuras em relação às transformações tecnológicas 

exigidas para a produção. Assim, implementar ações que reduzam custos, mantendo os 

requisitos técnicos, de qualidade e dos clientes, pode representar melhoria na eficiência global 

do investimento e tornar-se um imperativo para essas organizações.   

Mello (2007) afirma que, apesar dos esforços empreendidos nas últimas décadas, a 

construção civil não conseguiu igualar o desempenho em qualidade, produtividade e 

competitividade de outros setores industriais brasileiros, e menos ainda em relação ao nível da 

indústria estadunidense e europeia. Mello (2007) sugere que o problema central da construção 

é sua baixa produtividade. 

Os atrasos são frequentes, sendo fonte de baixa produtividade e ineficiência na 

indústria da construção civil em muitos países, contribuindo com custos adicionais a incidirem 

sobre o custo final dos projetos. Com efeito, Hegazy e Menesi (2008) citam dados de estudo 

realizado no Reino Unido, onde se aborda a modernização da construção, em que 70% dos 

projetos de construção sob responsabilidade das agências governamentais foram entregues com 

atraso, ou seja, após o prazo pactuado. Reforçando esta ideia, pesquisas apontam que mais de 

40% dos projetos de construção indianos enfrentam atrasos na entrega dos projetos, com atraso 

variando de 1 a 252 meses (KANNAN E KNIGHT, 2012). De 2005 a 2010, em dados da 

Associação Brasileira do Consumidor (ABC), os atrasos em obras no estado de São Paulo 

cresceram cerca de 65% (FILLIPPI E MELHADO, 2015).  

Assaf e Al-Hejj (2006) aduzem que há muitas causas importantes de atraso nos 

projetos, sendo muitas delas relacionadas ao envolvimento do proprietário e ao desempenho do 

construtor, outras ligadas ao planejamento e projeto imaturos do empreendimento, a problemas 

financeiros de fluxo de caixa, mudanças no projeto e seu escopo, retardo na tomada de decisões 

e aprovações do proprietário, dificuldades na obtenção de permissões e autorizações 

governamentais e problemas de coordenação e comunicação. 

Já Shane et al. (2009) assinalam que os projetos de construção, tanto públicos 

quanto privados, historicamente, apresentam custos excedentes, sendo fato que projetos com 

grande ciclo de construção e com grandes intervalos entre planejamento e construção sofram 

atrasos na entrega. Ainda segundo esses autores, aproximadamente 50% dos grandes projetos 

de transporte nos Estados Unidos superaram seus orçamentos iniciais.  

Fenômeno importante e que particularmente afeta a eficiência global dos 



16 

 

 
 

empreendimentos de construção civil é o retrabalho, sendo que sua incidência nas diversas 

etapas construtivas é um problema que se propaga além dos custos diretos com o refazimento 

da atividade, influenciando os custos de outras etapas da construção e, consequentemente, o 

custo total do projeto. Corroborando com essa ideia Gonzalez et al. (2013, p.1) acentuam que 

os “[…] atrasos podem prolongar cronogramas, aumentar os custos do projeto, e colocar em 

risco a qualidade e segurança.”. Hwang et al. (2009) assinalam ainda que o retrabalho é um 

fator significante a causar diretamente a elevação dos custos e a prolongar os prazos de 

construção.  CII, (2005, apud Hwang et al., 2009) afirma que pesquisa levada a efeito pelo 

Construction Industry Institute - CII revela que os custos diretos causados pelo retrabalho 

importam, em média, 5% dos custos totais do projeto. Na mesma direção, Love (1999) apud 

Josephson e Hammarlund (2002) relatou que os custos excedentes nos projetos de construção 

residencial, industrial e comercial advindos de retrabalho variam de 2 a 6% de seus valores 

contratuais. Ao encontro dessa afirmação, Love e Li (2000a ) apud Love (2002) relatam que os 

custos excedentes em obras residenciais e industriais causados pelo retrabalho foram de 3,15% 

e 2.40%, respectivamente, do valor contratado. 

Desvios de qualidade, como não conformidades e mudanças de especificações, 

podem causar igualmente custos excedentes significativos no custo total do projeto. Em 

pesquisa abordando nove grandes projetos em busca do aumento de custo causado por desvios 

de especificações e não conformidades, Burati Jr., Farrington e Ledbetter (1999) chegaram ao 

valor de 12,4%, em média, de parcela do custo total dos projetos somente com desvios de 

qualidade. De outro modo, em projetos nos quais medidas de garantia da qualidade, em 

conjunto com ações de melhorias contínuas, foram implementadas, os custos excedentes não 

chegaram a 1% do custo total, (LOVE E LI, 2000a, apud LOVE, 2002).  

Com efeito, o perfil crônico das empresas do setor da indústria da construção civil, 

com baixa produtividade e pouca competitividade, demandam ações que mitiguem esta situação, 

aumentando sua eficiência com o objetivo de produzir mais com menores recursos, mediante o 

ataque às causas de atrasos e custos excedentes para a manutenção das margens de lucro que 

lhes garantam a sobrevivência. 

O aumento da produtividade e da eficiência da indústria da construção civil passa, 

portanto, pela abordagem e solução dos problemas relatados. Nesse sentido, estudos de caso 

levados a cabo pela força tarefa do Construction Industry Institute - CII concluíram que os 

esforços empreendidos nos programas de construtibilidade, quando implementados 

metodicamente, são um investimento que resulta em um retorno substancial, com redução 
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média de custo total do projeto e de prazos em 4,3% e 7,5% respectivamente, e implicando uma 

relação benefício/custo de 10/1 a favor do investidor (O`CONNOR, 2006). 

Inicialmente, o conceito de construtibilidade visou a fases específicas, como as 

etapas de projeto e construção. Além disso, os projetos de construção também focavam seus 

interesses em aspectos estéticos, geometria, formatos espaciais e funcionalidades, sem atinar 

para os aspectos de produção, cuja responsabilidade, na maioria das situações, de compatibilizar 

o processo de construção com as necessidades de projeto era transferida ao construtor. Em suas 

tentativas de integrar os estágios de projeto e construção envolvendo várias disciplinas e 

conhecimento de domínio especializado, os contratados encontraram dificuldades quando os 

projetistas não possuíam conhecimento e experiência relevantes e consideravam a 

compatibilidade como um fator sem importância (PHENG; ABEYEGOONASEKERA, 2001). 

A natureza das empresas de construção civil, baseada em projetos, fragmentada e 

instável, levou a uma significativa perda de conhecimento em comparação com outras 

indústrias (GRAHAM e THOMAS, 2008). Neste sentido, a integração dos envolvidos nas fases 

do projeto se faz impositiva. Especificamente, a identificação, classificação e registro de 

experiências, positivas ou negativas, ocorridas nas fases do ciclo de vida do projeto, inclusas aí 

as fases de comissionamento, uso, operação e manutenção da construção, são tratados no âmbito 

da implementação de programas de construtibilidade sob a denominação de lições aprendidas.  

Com efeito, dentre outras, como uma das ferramentas na aplicação dos conceitos e 

técnicas de construtibilidade, Kifokeris e Xenidis (2009, p. 6) sugerem que, 

           
Na fase de entrega: (1) lidar com as operações para a continuação e conclusão das 

tarefas de campo e a entrega do projeto, e (2) facilitar uma avaliação pós-construção 

que irá melhorar a percepção gerencial de projetos futuros semelhantes através da 

documentação de lições aprendidas em respectivas bases de dados. Tal avaliação deve 

destacar os seguintes aspectos: (a) promoção da inovação em materiais, sistemas, 

ferramentas, equipamentos, instalações temporárias e sequenciamento de tarefas de 

campo; (b) Estabelecimento de procedimentos de avaliação dos empreiteiros; (c) 

avaliação da realização dos objetivos do projeto; e (d) documentação de melhores 

práticas.  

 

A implementação ideal de construtibilidade incorpora conhecimento e experiência 

de construção durante a fase de planejamento de um projeto (RUSSEL; GUGEL; RADTKE, 

1992). No mesmo sentido, Song, Mohamed e Abourizk (2009) ressaltam que o envolvimento 

do construtor ainda nas fases iniciais do projeto, pode melhorar a construtibilidade, pois 

geralmente têm mais conhecimento de materiais de construção, métodos e preços, em face da 

sua maior experiência em construção, se comparado aos proprietários e projetistas. Segundo os 

mesmos autores, esta abordagem traz benefícios diretos na melhoria da qualidade, no 
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planejamento e desempenho de construção, em custos, segurança, no gerenciamento dos riscos 

e maior nível de inovação. Sob mesma lógica, as questões de construtibilidade decorrem de um 

projeto que não incorpora suficientemente a experiência dos processos de construção, tornando 

o projeto difícil de construir, criando, depois, uma variedade de desdobramentos negativos 

durante a execução do projeto, eventualmente se manifestando como riscos de atraso, 

orçamento excedido e afetando a qualidade no projeto (KUO; WIUM, 2014). 

De acordo com Russel, Gugel e Radtke (1992), mediante estudos de caso, a 

documentação e uso de ideias de construtibilidade reduziram o custo total do projeto em 1,1% 

e possibilitaram a realização desejada do cronograma do projeto por meio da implementação 

de um programa de aceleração que resultou em um aumento do custo de construção de 9%. 

Conforme esses mesmos autores, a experiência do proprietário, quando da implementação de 

programas de aceleração de cronograma sem construtibilidade, projeta uma elevação média de 

custos diretos da ordem de 25%. 

Da mesma forma, Kuo e Wium (2014), concordando que a falta de comunicação e 

desalinhamento entre construtores e projetistas, fazem a diferença entre a forte ou a fraca 

construtibilidade nos projetos, assinalam que os programas de lições aprendidas podem ser uma 

ferramenta efetiva para alcançar melhor gerenciamento de conhecimento e melhoria da 

construtibilidade. 

Na esteira do exposto antes, este trabalho justifica-se pela incidência crônica de 

problemas recorrentes que levam a baixa produtividade e reduzida competitividade, ensejando 

a oportunidade de produção de uma ferramenta de uso e aplicação práticas, com potencial para 

aumentar a construtibilidade dos novos empreendimentos por meio da maior e mais precoce 

integração entre as fases do projeto e assim aumentar a eficiência das empresas, reduzindo 

retrabalho, prazo e custo e aumentando o nível de qualidade e segurança. 

Este ensaio se insere num contexto da pesquisa nacional em que o tema é pouco 

abordado, sendo que os eventos registrados se dirigem a produzir registros de casos específicos 

de melhoria de construtibilidade voltados para o processo de projeto, sem intento de formação 

de um método abrangente que possibilite consulta, inserção, modificação e resgate das lições 

aprendidas catalogadas, possibilitando a participação coletiva de expertos e profissionais das 

disciplinas, que seja dinâmica quanto à retroalimentação da informação, e capaz tanto de 

registrar inovações quanto de ter a perspectiva histórica das soluções tratadas a problemas 

comuns da comunidade da construção. Demais disso, este trabalho trata de modo inovador as 

experiências e as lições aprendidas de maneira inserida em um contexto social-organizacional 
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de formação de conhecimento na rotina operacional de empresas de construção, onde há 

geração de conhecimento tácito e ocorrência de muitas barreiras à sua transformação em 

conhecimento explícito. Na revisão bibliográfica, abordam-se mais detalhadamente esses 

aspectos. 

 

1.3 Objetivos 

 

Como será abordado adiante, na metodologia, esta dissertação utilizará um método 

de pesquisa baseado na Design Science Research (pesquisa da ciência do projeto). Este método, 

com o intuito de buscar a generalização, propõe o conceito de classe de problemas, para o qual 

aduzimos aqui o conceito de Dresch, Lacerda e Júnior (2015) como sendo: “[…] a organização 

de um conjunto de problemas práticos ou teóricos que contenha artefatos úteis para a ação nas 

organizações”. 

Capital, para o rigor deste trabalho, é a lógica da identificação e delimitação da 

classe de problemas. Assim é que  

 
Fundamental é definir as fronteiras que delimitam os problemas a serem resolvidos 

(considerando o ambiente onde ocorrem), os artefatos existentes para a solução desses 

problemas e as soluções que estes artefatos apresentam. Esse recorte é central para 

avaliação do alcance do artefato, do conhecimento gerado e, por consequência, da 

generalização pretendida. DRESCH, LACERDA E JÚNIOR (2015). 

 

Baseado neste conceito, e na classificação proposta por Veit (2013), definimos 

como classe de problemas deste trabalho o “fluxo e gestão da informação”, aqui tratado no 

ambiente das organizações na indústria da construção civil, sendo este tipo de classe de 

problemas categorizado como conhecimento do tipo 2, transdisciplinar, ou seja, envolvendo 

mais de uma disciplina do conhecimento. Para tal problema, intenta-se projetar um artefato que 

o solucione satisfatoriamente, e, assim, a questão de pesquisa proposta, derivada dessa classe 

de problemas descrita, é como evitar, ou mitigar, a perda de experiência e conhecimento nos 

projetos de construção civil; como prevenir erros incorridos e inovar e melhorar a 

construtibilidade dos novos projetos, considerando a natureza social das organizações? 

 

1.3.1 Objetivo geral 

  

O objetivo principal desta dissertação é, considerando a natureza social das 
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organizações, desenvolver um método de coleta, registro, modificação, validação e consulta de 

lições aprendidas para melhoria da construtibilidade dos novos projetos de construção civil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Os objetivos específicos estão na sequência: 

1. Identificar os principais critérios de classificação de lições aprendidas em 

projetos de construção civil; 

2. Identificar as principais barreiras ao compartilhamento de experiências nas 

organizações; 

3. Conceber um método de captura, registro, classificação e uso de lições 

aprendidas; 

4. Validar este método no âmbito da comunidade da indústria da construção civil. 

 

1.4 Delimitação da pesquisa 

 

A aplicação ou implementação de programas de construtibilidade em empresas de 

construção envolve várias ações e etapas com emprego de várias ferramentas diversas, entre as 

quais estão a criação e retroalimentação de bancos de lições aprendidas. Neste sentido, este 

trabalho não se propõe a: 

a) bordar outras etapas ou ferramentas de programas de construtibilidade; 

b) abordar outros tipos de obras que não sejam de edificações; 

c) atuar em outra região que não seja a Região Metropolitana de Fortaleza. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

No capítulo 1 faz-se uma breve descrição da inserção da indústria da construção 

civil brasileira no contexto maior da economia do País, sua caracterização e principais 

problemas, lançando um preâmbulo para a justificativa que em seguida é apresentada. 

Abordaram-se as causas de falhas no atendimento aos requisitos básicos para o sucesso dos 

projetos de construção e o ensejo desta situação para a introdução ao conceito de 

construtibilidade como ferramenta à gestão para o alcance desses requisitos. A construtibilidade 

é definida, realçando-se um de seus principais aspectos, que é a integração precoce de todas as 
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equipes e envolvidos nos empreendimentos, em todas as fases de seu ciclo de vida, como forma 

de consolidar a experiência em construir já nas fases de viabilidade, projeto e planejamento, 

intentando tornar o processo de construção mais fácil. Na sequência, definem-se os objetivos 

principais da pesquisa e estabelecem-se os contornos que limitam este trabalho. 

No capítulo 2, abordam-se os conceitos de construtibilidade, seus princípios e 

principais nuanças estabelecidas por pesquisadores de todo o mundo, os programas de 

construtibilidade e, especificamente, a importância da formação de bancos de lições aprendidas 

como ferramenta destes programas para melhoria da construtibilidade dos projetos de 

construção. Na sequência, adentrou-se aos principais conceitos da gestão do conhecimento, 

onde as lições aprendidas são tratadas no âmbito das teorias de geração e gestão do 

conhecimento nas organizações, bem como as barreiras ao compartilhamento de experiências e 

lições aprendidas como impedimento à criação de conhecimento.  

No capítulo 3, as questões de metodologia da pesquisa são tratadas, procedendo à 

classificação dentro do universo da pesquisa científica, ao delineamento do estudo assim como 

à justificativa pela adoção da Design Science como método de pesquisa. Em seguida, abordou-

se a definição dos parâmetros que nortearão a concepção do artefato objetivado, nomeadamente 

classificação de lições aprendidas, a identificação das barreiras ao seu compartilhamento bem 

como as estratégias para sua superação e que comporão a arquitetura do artefato. Tudo isto tem 

o fim de consolidar experiências dos membros de uma organização o que poderá melhorar a 

construtibilidade das futuras construções levadas a efeito por estas organizações em que se 

inserem. Na finalização deste capítulo, expõe-se a descrição da aplicação e validação dos 

pressupostos da pesquisa e avaliação de sua eficácia.  

No capítulo 4, tem-se os resultados da pesquisa, onde é feita uma descrição do 

artefato, a evolução de sua concepção até o formato final, seu funcionamento e resultados 

obtidos com as simulações que foram empreendidas com intuito de validação do citado artefato. 

Seguem-se a conclusão e as considerações finais da pesquisa, com o capitulo 5. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O assunto abordado nesta pesquisa insere-se num universo mais amplo do conceito 

de construtibilidade, bem como da gestão do conhecimento, caracterizando uma pesquisa 

transdisciplinar nos moldes da Design Science Research, sendo necessário referenciá-lo nestes 

dois âmbitos. Para tanto, foi procedida a revisão panorâmica sobre o tema da construtibilidade, 

abordando histórico, conceitos, aplicações e resultados. 

Posteriormente, passar-se-á à revisão da produção científica sobre a criação, 

aplicação e resultados da implantação de bancos de lições aprendidas, como ferramenta de 

melhoria da construtibilidade em projetos de construção civil, suas características, ambiente de 

aplicação e principais resultados. 

De igual maneira, a gestão do conhecimento é abordada, identificando as bases 

conceituais que devem orientar a criação e favoreçam o compartilhamento e gerenciamento de 

lições aprendidas, seus principais conceitos, aplicações e resultados, considerando sua 

ambiência nas organizações da indústria da construção civil. 

 

2.1 Construtibilidade e Edificabilidade 

 

Desde os anos de 1960 do século passado, vários pesquisadores do Reino Unido 

evidenciaram os resultados ruins obtidos pelo setor da construção civil na satisfação dos 

objetivos dos empreendimentos (1962, EMMERSON, apud KIFOKERIS; XENIDIS, 2017), 

cujos parâmetros são tradicionalmente o desempenho satisfatório em tempo, custo e qualidade 

(POON; POTTS E COOPER;1999).  

O fator causador preponderante para a falha mencionada era a separação e falta de 

integração entre as fases de projeto e construção. Alshawi e Underwood (1996; p.47) afirmam 

que, “[…] na indústria da construção civil, projetos com pouca integração, acompanhados de 

detalhamento inadequado e comunicação incompetente, não só criam problemas para o 

construtor, mas também são caros e demorados para clientes e projetistas”. 

Este conflito é relatado e estudado há mais de cinquenta anos (KIFOKERIS; 

XENIDIS, 2017) e surge como uma das causas do que foi cunhado de buildability, ao que se 

passa a chamar aqui de edificabilidade, ou constructability, que se denomina aqui de 

construtibilidade. 

Conforme Griffith e Sidwell (1997), o conceito de edificabilidade surgiu no final 

de 1970 como resultado direto de pesquisas e aplicações práticas, visando melhorar a eficiência, 
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a relação custo-benefício e a qualidade dos projetos de construção. Ainda segundo os mesmos 

autores, Construction Industry Research and Information Association, CIRIA, definiu, em 1983, 

edificabilidade como “a medida em que o projeto de uma edificação facilita sua construção, 

respeitados os requisitos gerais do projeto”.  

Segundo CIRIA (1983, apud CHEETHAM E LEWIS, 2001) as mútuas 

reclamações entre construtores e projetistas decorrem da falta de edificabilidade dos projetos. 

Nesse sentido, Tatum (1987) defende a necessidade de integração entre engenharia e construção, 

envolvendo antecipadamente pessoal experiente, e que o uso de sua experiência em construção 

no processo e concepção do projeto da obra proporcionará a simplificação dos requisitos da 

construção e diminuição dos custos.  

A implementação da edificabilidade foi elevada ao nível teórico, visando a 

promover a integração prática entre as atividades de projeto e de construção, almejando entrega 

de melhores produtos e a realização dos objetivos do Projeto (KIFOKERIS e XENIDIS, 2017). 

Estes resultados podem ser alcançados mediante de um conjunto de três ações: (1) intensiva 

comunicação entre as partes envolvidas, (2) o envolvimento precoce dos construtores no ciclo 

de vida do projeto, especialmente na fase de projeto, mediante tipos e acordos contratuais 

apropriados e (3) o uso de ferramentas metodológicas, empíricas e de software para tornar os 

projetos mais construtivos, nomeadamente com menores conflitos estruturais (CIRIA, 1983, 

apud KIFOKERIS e XENIDIS, 2017). 

A implementação dos princípios da edificabilidade não teve grande êxito no Reino 

Unido, devendo-se isso à restrição de sua aplicabilidade, que dava ênfase a melhorar a 

produtividade no canteiro, fazendo uso de ferramentas de racionalização do projeto. Esta 

restrição de foco, juntamente com as complexidades do processo de contratação tradicional, 

levou ao menor interesse pelo conceito de edificabilidade dentro da indústria da construção do 

Reino Unido no final dos anos de 1980 (GRIFFITH; SIDWELL, 1997). 

Em 1983, a Mesa Redonda de Negócios do Construction Industry Cost 

Effectiveness Project (CICE) concluiu um estudo de quatro anos sobre como promover a 

qualidade, a eficiência, a produtividade e a rentabilidade na indústria da construção, em que um 

dos focos foi a construtibilidade (ARDERY,1991). Neste contexto, em 1983, foi fundado o CII 

(Construction Industry Institute) sediado em Austin, EUA, formado por proprietários, 

construtores e projetistas com a finalidade de aumentar a rentabilidade e eficiência da indústria 

da construção estadunidense, baseado na premissa de que os problemas que afetavam a todos 

eram comuns e que um ambiente cooperativo seria profícuo e beneficiaria a toda a indústria 
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(CII, 1986).  

A construtibilidade foi então definida pelo CIIUSA (1983) como sendo “a utilização 

ótima dos conhecimentos e experiência de construção no planejamento, concepção, aquisição 

e operações em canteiro para alcançar os objetivos globais do projeto”. Em seu guia de 

implementação, o CII-USA oferece várias ferramentas a serem usadas na implementação dos 

programas de construtibilidade, sendo uma delas um conjunto de conceitos norteadores que 

devem ser considerados em projetos e empreendimentos com boa construtibilidade 

(O´CONNOR, 2006). Esses conceitos estão distribuídos em fases do ciclo de vida do 

empreendimento, as quais são: planejamento, projeto e aquisições e construção, descritos no 

seu programa. 

A este respeito Adams (1989) e CII (1993) citados por Kifokeris e Xenidis (2017), 

em revisão unificadora e sistemática sobre os princípios e conceitos de construtibilidade, 

resumem em 10 os princípios balizadores da construtibilidade.  

a) CP1: integração do projeto. 

b) CP2: Implementação de conhecimentos especializado em construção. 

c) CP3: apropriação das habilidades da equipe do projeto. 

d) CP4: Compreensão dos objetivos globais e específicos do projeto. 

e) CP5: consideração dos recursos disponíveis. 

f) CP6: fatores externos e acessibilidade do canteiro. 

g) CP7: programa de projeto realista e sensível à construção civil e métodos 

construtivos. 

h) CP8: especificações transparentes. 

i) CP9: inovação. 

j) C10: aquisição de informações pós-projeto e feedback de conhecimento para a 

criação de melhores práticas e bases de dados aprendidas. 

Na Oceania, O Construction Industry Institute Australia (CIIA,1993) adotou uma 

abordagem semelhante ao CII USA e, optando pelo uso do termo construtibilidade, a definiu 

como "[…] um sistema para alcançar a melhor integração do conhecimento de construção no 

processo de construção e equilibrar as várias restrições ambientais e de projeto para maximizar 

os objetivos do projeto e desempenho do edifício." (GRIFFITH; SIDWELL, 1997).  

Contemporaneamente, o estudo da construtibilidade destaca-se na Malásia, e, 

particularmente, em Cingapura, impulsionado pelo intenso desenvolvimento da indústria da 

construção naquele país. Mediante ação conjunta de vários órgãos governamentais e 
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participantes da cadeia produtiva da indústria da construção, foi desenvolvido um sistema de 

aferição da construtibilidade, chamado de Sistema de Avaliação da Edificabilidade do Projeto 

(BDAS), formado por dois subsistemas, o Sistema de avaliação da Edificabilidade (BDS) e o 

Sistema de Avalição da Construtibilidade (CAS), empregando dados de produtividade 

fornecidos pelo então Construction Industry Development Board – CIDB- em 1992 (QING, 

2004). Em 2001, esse sistema foi implantado na legislação regulatória e compulsória da 

construção em Cingapura, com o intuito de aumentar a produtividade do setor.  Consiste em 

atribuir escores aos diversos subsistemas construtivos do projeto em análise, materiais e 

métodos construtivos, exigindo-se uma pontuação mínima, para cada categoria de edificação, 

indicando que o projeto possua edificabilidade e atende aos princípios norteadores de (a) 

simplicidade construtiva, (b) padronização e (c) integração entre seus vários elementos 

construtivos. A construtibilidade foi então definida pela Building and Construction Authority, 

BCA, como “a medida em que o projeto de um edifício facilita sua construção, bem como a 

medida em que a adoção de técnicas e processos construtivos afeta o nível de produtividade dos 

trabalhos de construção.” (BCA, 2015). 

A semelhança entre os conceitos de construtibilidade (CII) e edificabilidade (CIRIA) 

foi abordada por muitos autores. Neste sentido, Kannan e Knight (2012) explicam que a maioria 

dos pesquisadores entende como de simples nuança a variação de conotação entre ambos os 

conceitos, e que os dois são usados indistintamente, e de modo intercambiável, em todas as 

situações. Estes mesmos autores, no entanto, entendem que a edificabilidade se atem a aspectos 

do desenho e detalhamento do projeto, enquanto a construtibilidade leva em conta também a 

integração e associação de ferramentas de gestão de projetos. Griffith e Sidwell (1997) 

endossam essa ideia, acentuando que a visão de estudo sobre a boa edificabilidade depende da 

busca de técnicas e detalhes para a produtividade no canteiro mediante a racionalização do 

projeto, ao passo que a construtibilidade foca sua ação no desenvolvimento de um sistema de 

gestão do global do Projeto. Para Lam et al. (2012), a construtibilidade abrange um âmbito mais 

amplo, incorporando o campo de estudo da edificabilidade e, por esta razão, este estudo utilizará 

o termo e princípios da construtibilidade de agora em diante. 

 

2.1.1 Construtibilidade e programas de construtibilidade  

 

Como já citado, a construtibilidade é “[...]a utilização ótima dos conhecimentos e 

experiência de construção no planejamento, concepção, aquisição e operações em canteiro para 

alcançar os objetivos globais do projeto” (CII, 1986, p.2).  
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De acordo com CII (1986, p.4), projetos em que a construtibilidade é enfatizada 

têm quatro características comuns:  

“1. Gestores do proprietário e do empreiteiro (projeto e construção) estão 

comprometidos com a relação custo-benefício de todo o projeto. Eles reconhecem a 

alta influência no custo das decisões iniciais do projeto.  

2. Esses gestores usam a construtibilidade como uma ferramenta importante no 

cumprimento dos objetivos do projeto em relação ao custo e ao cronograma.  

3. Estes gestores incorporam experiência em construirá nas fases iniciais do 

empreendimento. Isso significa encontrar o tipo certo de pessoal, com experiência em 

construir e com uma compreensão completa de como um projeto é planejado e 

construído e não apenas as pessoas que podem estar disponíveis, porque eles já estão 

entre os empregados da empresa. 

 4. Os projetistas são receptivos a melhorar a construtibilidade. Eles pensam 

construtibilidade, solicitam sugestões de construção livremente e avaliam essas 

sugestões de forma objetiva” 

 

Com efeito, a integração entre os envolvidos em todas as fases do ciclo de vida do 

empreendimento deve ser buscada, visto ser fundamental, para o sucesso do projeto, o uso da 

experiência em construir durante a concepção e elaboração do projeto, como subsídio a este. 

Neste sentido, essa integração entre construção e projeto vem ao encontro da afirmação se 

Tatum (1987), quando diz que, durante o planejamento conceitual, a construtibilidade é 

fortemente influenciada por três decisões-chave: desenvolvimento do planejamento geral do 

projeto, layout do canteiro de obras e a preparação do projeto executivo bem como a escolha 

dos principais métodos de construção do projeto. 

“Construtibilidade é a capacidade de ser construível.” (ARDERY; 1991, p.67). 

Ainda segundo o mesmo autor, a construtibilidade otimiza, do início ao fim do empreendimento, 

os seguintes elementos principais: plano geral do projeto, planejamento e desenhos técnicos, 

cronograma de construção, custos ou estimativas, construção e principais métodos construtivos. 

Ferguson (1989, p.257, apud Fisher e Tatum, 1997), por sua vez, define 

edificabilidade como "[...] a capacidade de construir um edifício de forma eficiente, econômica 

e de acordo com níveis de qualidade de seus materiais constituintes, componentes e 

subcomponentes”.  

Já Ardery (1994, p.68), define um programa de construtibilidade como  

“[…] a aplicação de uma otimização disciplinada e sistemática dos aspectos 

relacionados à construção de um projeto durante as fases de planejamento, concepção, 

aquisição, construção, teste e comissionamento por pessoal de construção experiente 

que faz parte de uma equipe de projeto. O objetivo do programa é melhorar os 

objetivos gerais do projeto.” 
 

Segundo O´Connor (1994), a melhoria da construtibilidade do projeto deve ser 

tratada como parte de um processo geral de melhoria contínua do projeto e para tal as atividades 

de construção, esforços e resultados devem ser continuamente avaliadas, atualizadas e 
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aprimoradas. 

Por sua vez, o Construction Industry Institute, CII, por meio de um guia, propõe 

um roteiro de implementação da construtibilidade, fornecendo orientação no planejamento, 

desenvolvimento e implementação de programas de construtibilidade, tanto no nível da 

empresa como de projeto (O´CONNOR, 2006). Ainda de acordo com o mesmo autor, o 

processo de implementação da construtibilidade deve percorrer seis marcos globais: 

a) Comprometimento com a implementação da construtibilidade; 

b) Estabelecimento do cronograma de construtibilidade corporativa; 

c) Obtenção das capacidades de construtibilidade; 

d) Planejamento da implementação da construtibilidade; 

e) Implementação da construtibilidade; 

f) Atualização do programa corporativo. 

Na tentativa de integrar projeto e construção, a construtibilidade pode ser 

implementada de várias maneiras ou abordagens e em distintos graus de formalidade. Radtke e 

Russell (1993) identificaram várias abordagens e níveis de formalidade de implementação da 

construtibilidade, que não eram uma medida da eficácia da construtibilidade, mas sim uma 

indicação do nível de inserção da construtibilidade na organização. Radtke e Russell (1993) 

também concluíram que há implementação simultânea de várias abordagens e que essas são por 

demais dependentes da variedade, tipo e tamanho dos projetos que uma organização constrói. 

Na mesma linha, Ardery (1991) aduz que a ideia de um programa de construtibilidade varia 

muito com o tamanho e a complexidade de um projeto. 

Ardery (1991) alerta, ainda, para a razão de que um programa de construtibilidade 

não é uma simples revisão de planejamentos e especificações após a conclusão dos projetos, 

visto que modificações nesta fase são difíceis e caras. O mesmo autor assinala que os seguintes 

tópicos  devem ser abordados num programa de construtibilidade: gerenciamento do projeto; 

sistema de entrega do projeto; estratégia de contratação; gerenciamento de riscos; repartição 

dos pacotes de trabalho; plano de trabalho; acesso ao canteiro de obras e tamanho de 

equipamentos; restrições climáticas e restrições urbanas; layout do canteiro de obras; acesso 

para instalar e substituir grandes equipamentos dentro da estrutura; sequência construtiva; plano 

de montagem; disponibilidade e aquisição de equipamentos e materiais de longo prazo; pré-

fabricação; pré-montagem; modularização; plano de organização de gestão da construção; 

gestão da qualidade; gerenciamento de materiais; instalações do local (escritórios, energia 

temporária, água, esgoto, segurança, estradas, estacionamento, etc...); segurança do trabalho; 
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operabilidade e manutenção. 

Com efeito, a implementação de construtibilidade, seja no nível da empresa, seja 

no plano de um projeto específico, pode ser abordada segundo variados níveis de 

aprofundamento. Corroborando com ideia, Russell, Gugel e Radtke (1994) explicam que a 

implementação de construtibilidade pode ser categorizada como soluções administrativas, 

incluindo, entre outras, por via da implementação de um programa de construtibilidade, do 

aumento da comunicação entre os participantes, da orientação à contratação na modalidade 

turnkey, ou como métodos de implementação, na modalidade de incorporação de conceitos de 

produção tais quais a pré-fabricação, pré-montagem e modularização. 

Assim, ações que levem ao crescimento da construtibilidade dos projetos são úteis 

na consecução dos objetivos do Projeto. Nesse sentido, Perkinson, Sanvido e Grobler (1994) 

entendem que a indústria está interessada em técnicas que adicionem a experiência da equipe 

de construção em aperfeiçoar o conhecimento que têm de projetar, construir, operar e manter a 

construção. 

No segundo marco de seu programa de implementação da construtibilidade, o CII 

USA propõe, como etapa desse programa, o desenvolvimento e manutenção de uma banco de 

dados de lições aprendidas que assegure a melhoria contínua dos projetos, alimentado de ideias 

de construtibilidade, coletadas de várias e distintas fontes e por diversos mecanismos, cujas 

ideias devem ser avaliadas para a aplicabilidade atual e futura, com crítica dirigida aos autores, 

e cuja recuperação futura seja garantida (O´CONNOR, 2006). 

A literatura nacional sobre o tema é escassa, sendo verificados episódicos trabalhos 

produzidos, e esses centram atenção no processo do projeto, principalmente na etapa de revisão 

de projeto. Assim é que Santos e Amaral (2001) estudaram a necessidade de projetos específicos 

para sistemas construtivos, especificamente em alvenarias estruturais e a avaliação da sua 

construtibilidade. Rodriguez e Heineck (2003) elaboraram ensaio de aplicação dos conceitos de 

construtibilidade, junto a projeto de um dos autores, e avaliaram os efeitos da aplicação 

daqueles conceitos ao resultado final do processo de projeto. Rodrigues (2005), por meio de 

estudos de caso, propôs diretrizes de ação no processo de projeto, visando a integrar o processo 

de desenvolvimento do produto (PDP) ao processo de produção, com vistas a obter maior 

construtibilidade ao processo global. Barbosa e Andery (2015) realizaram estudo de caso 

exploratório aplicado em empresa construtora de médio porte, visando à melhoria da 

construtibilidade na etapa de projetos, por via do mapeamento do processo de projeto e adoção 

das diretrizes que melhorem a construtibilidade, concluindo pelo papel fundamental da 
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coordenação de projetos. Por fim, Narloch (2015) desenvolveu método de implantação de 

indicadores de construtibilidade pela análise de parâmetros de projeto, com objetivo de 

imprimir construtibilidade na fase de execução do empreendimento. 

Percebe-se, com efeito, que programas de construtibilidade, especificamente na 

implantação de bancos de lições aprendidas, são um campo aberto de estudos e possibilidades 

a serem exploradas. 

 

2.1.2 Bancos de lições aprendidas. 

 

As empresas de construção são organizações cujos recursos e ações são focados e 

organizados preponderantemente como projetos específicos e, conforme Hobday (2000, apud 

Bartsch, Ebers e Maurer, 2013), se a maior parte das atividades comerciais de uma organização 

é na modalidade de projeto, essas organizações são referidas como organizações baseadas em 

projetos. Corroborando esta caracterização, Shenhar e Dvir (1996, apud Bartsch, Ebers e 

Maurer, 2013) afirmam que as empresas de engenharia, e Winch (1989, apud Bartsch, Ebers e 

Maurer, 2013) se referindo às empresas de construção, são organizações predominantemente 

baseadas em projetos. 

A aprendizagem organizacional em atividades baseadas em projetos refere-se ao 

processo de disponibilização de conhecimentos recém-criados ao nível do projeto para a 

organização como um todo, compartilhando, transferindo, mantendo e usando-o (ARGOTE E 

OPHIR, 2005). Durante a execução de uma obra de engenharia, muito conhecimento é gerado 

e muitas lições são aprendidas, fruto das experiências específicas e dos esforços e ações 

envidadas para materializar e tornar realidade a ideia veiculada no projeto. Muito desse 

conhecimento, no entanto, é perdido em meio à premência e necessidade rotineiras de superar 

o próximo desafio, e tem grande chance de ser novamente vivenciado em futuros projetos. 

Na definição de Secchi et al. (1999, apud CARRILLO, RUIKAR E FULLER, 2013, 

p.4)  

 
Uma lição aprendida é um conhecimento ou entendimento adquirido pela experiência. 

A experiência pode ser positiva, como em um teste ou missão bem-sucedida, ou 

negativo, como em um acidente ou falha. Os sucessos também são considerados 

fontes de lições aprendidas. Uma lição deve ser significativa na medida em que tem 

um impacto real ou assumido nas operações; válido em termos factuais e tecnicamente 

corretos; e aplicável na medida em que identifica um projeto, processo ou decisão 

específica que reduz ou elimina o potencial de falhas e percalços ou reforça um 
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resultado positivo. 

 

Kotnour e Kurstedt (2000), por sua vez, em pesquisa para compreender o 

compartilhamento de lições aprendidas e suas influências sobre a tomada de decisões, definiram 

uma lição aprendida como mecanismo de compartilhamento de conhecimento que privilegia 

um plano, recomendações e resultados produzidos e assentem que devem atender à estrutura de 

aprendizagem organizacional de Huber (1991) com as funções principais de adquirir e 

armazenar informações na memória organizacional, aprimorar a memória organizacional e, por 

fim, recuperar e disseminar informações que apoiem a tomada de decisão ou de solução de 

problemas. 

A experiência referida antes, e como abordar-se-á mais detidamente adiante na 

gestão do conhecimento, envolve conhecimento adquirido pelos componentes das organizações, 

não sendo com frequência compartilhado por todos, o que, segundo Kartam (1996), pode 

representar em projetos futuros benefícios em custo, prazo, segurança e qualidade se não forem 

perdidos. Assim é que Smith (2001, p.311) alerta para o fato de que 

 
[…] recursos humanos e de conhecimento valiosos serão desperdiçados, a menos que 

a administração aceite abertamente e apoie esforços para reunir, classificar, 

transformar, registrar e compartilhar conhecimento. O conhecimento inestimável 

continuará a ser perdido, a menos que as organizações façam melhor uso do seu 

principal recurso - pessoas criativas e relativamente livres para pensar que estão 

ansiosas para aplicar seus conhecimentos. O conhecimento tácito, em particular, é 

perdido através de terceirização, reestruturações administrativas, fusões e rescisões. 

Foi relatado que 90 por cento do conhecimento em qualquer organização é embutido 

e sintetizado na cabeça das pessoas (Wah, 1999b; Bonner, 2000a; Lee, 2000). O 

conhecimento mais tácito é um item de linha invisível nos orçamentos corporativos.  

 

Neste sentido, Soibelman et al. (2003) informam que, geralmente, os profissionais 

mais experientes não têm o tempo ou as ferramentas para transferir conhecimento relevante aos 

outros, impossibilitando a transformação desse aprendizado individual em conhecimento 

corporativo. Na mesma direção, Kartam (1996) sugere que a maioria dos esforços em 

elaboração de sistemas de feedback são informais e a informação é transferida, principalmente, 

de modo verbal para grupos limitados de pessoas, além de as lições aprendidas não serem 

prontamente disponíveis em um formato facilmente recuperável para todos os usuários em 

potencial. El-Diraby e O´Connor (2004) reforçam o potencial de melhoria dos projetos futuros 

mediante o uso das lições aprendidas no passado, no entanto, expressam que os pesquisadores 
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sempre encontraram uma grande quantidade de problemas ao realizar esse tipo de pesquisa por 

duas razões principais: a primeira pela notória falta de registros de dados e a segunda pela 

subjetividade excessiva dos julgamentos e experiências. Assim, esses problemas podem ser 

atribuídos à falta de mecanismos formais para documentar informações e conhecimento de 

construção, à falta de representação de dados consistente em toda a indústria e à elevada taxa 

de rotatividade do pessoal de construção. 

De acordo com Kartam (1996), a atividade de construir tem avançado desde os 

tempos antigos, alicerçada na veiculação das lições aprendidas. Ainda segundo o mesmo autor, 

tradicionalmente, os esforços se concentraram na fase de projeto, existindo, porém, 

oportunidade para a coleta e utilização das lições aprendidas em todas as fases do ciclo de vida 

de um empreendimento. Para efeito deste estudo as fases do ciclo de vida de um projeto são as 

tradicionalmente aceitas como: (1) plano conceitual e viabilidade, (2) arquitetura e engenharia, 

(3) construção e (4) operação e manutenção.  

Segundo NDEC (1987, apud SOIBELMAN at al, 2003),relatório do Building and 

Economic Development Committee, mais de 50% dos problemas relatados em canteiros de 

obras têm origem na deficiência de informação dos projetos, e, de acordo com relatório do 

Federal Facilities Council (FFC), 30 a 50% de todas as ordens de alterações de construção têm 

origem em projeto, que, por sua vez, estão diretamente relacionadas a interfaces impróprias das 

disciplinas de projeto (COUNCIL, 2000). 

Neste contexto, a gestão do conhecimento recebeu atenção significativa da 

comunidade acadêmica de gerenciamento de construção nos últimos anos e isso é evidenciado 

pelo grande número de publicações e conferências sobre o assunto (WALKER, 2005 apud 

GRAHAM; THOMAS, 2008). Todo conhecimento e toda a experiência gerados na atividade 

da construção podem e devem ser aprendidos e ser considerados nos novos projetos como 

ferramenta de melhoria na eficiência e na busca dos objetivos globais do empreendimento. 

Neste sentido, Kartam (1996) assinala que a maioria das discussões sobre programas de 

construtibilidade focam nos benefícios e na necessidade de estabelecer um sistema de 

retroalimentação da informação para veicular o conhecimento e as experiências de construção 

de volta às fases iniciais de projeto. O mesmo autor também demarca a ideia de que as lições 

aprendidas com projetos construídos podem ser originadas e usadas em quaisquer fases do 

empreendimento e que há três maneiras de retroalimentação de conhecimento durante o ciclo 

de vida (feedback): (1) Engenharia de valor, (2) Avaliação pós-ocupação e (3) construtibilidade 

(figura 1). 
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Conforme Kavanagh et al. (1978, apud KARTAM, 1996) a engenharia de valor é 

tradicionalmente vista como um reexame intencional de projetos pelo construtor ou mesmo por 

projetistas. A construtibilidade, segundo Kartam (1996), emana lições da fase de construção e 

a pós-ocupação da fase de uso e manutenção, conforme figura 1. Por conseguinte, o 

envolvimento dos profissionais de projeto e de construção no curso da produção da edificação 

promove o contato daqueles com as práticas construtivas, auxiliando na atualização dos projetos 

conforme executados (as built) e fornecendo informações e alimentando o aprendizado para os 

futuros projetos com redução de incertezas, pela maior familiaridade com a produção física do 

Projeto. 

 

             Figura 1 - Canais de feedback no ciclo de vida. 

 

             Fonte: Adaptado de Kartam (1996). 

 

A literatura que aborda a coleta e sistematização de lições aprendidas em 

construções concluídas tem registros desde o século imediatamente passado. Kartam (1996) 

identificou as tentativas e os esforços realizados em registrar e catalogar, de modo sistemático, 

essa experiência em engenharia e construção, analisando e criticando os artefatos produzidos à 

época, posteriormente dedicando-se especificamente a um protótipo do sistema intensivo de 

conhecimento interativo IKIS-Constructability (Interactive knowledge-intensive System) 

idealizado para fazer uso das lições aprendidas em médias e pequenas empresas, dando ênfase 

aos registros ocorridos na fase de construção. Kartam relata, ainda, que métodos tradicionais 

(existentes à época) de coleta e uso de lições aprendidas tinham sucesso em razão de: 

a) Canais de comunicação não confiáveis entre especialistas em construção e 
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indivíduos menos experientes; 

b) formatos de difícil gestão que limitam o acesso, a recuperação e a atualização do 

volume potencialmente enorme de lições; 

c) falta de um sistema de classificação com significado prático; 

d) dificuldade em integrar novos sistemas em operações e procedimentos; e  

e) foco primário em falhas ou incidentes, em vez de um equilíbrio de experiências 

positivas e negativas com instalações construídas. 

Saad (1998) elaborou um método para armazenar essas lições aprendidas e 

experiência para uso futuro, classificando-as por tipo, intentando transferir a experiência 

adquirida por meio da aplicação de tecnologia multimídia. O método criado foi chamado 

Navegador do Projeto e é aplicado durante o progresso de um projeto de construção, capturando 

e documentando as lições aprendidas com o projeto em um formato multimídia. 

Yu e Skibniewski (1999), utilizando metodologia combinada de abordagem baseada 

em rede neurodifusa combinada a algoritmos genéticos, elaboraram método para aquisição de 

conhecimentos de construtibilidade. Esses autores expressam que o método proposto pode 

fornecer um mecanismo para rastrear os fatores históricos e passados que causaram 

desempenho insatisfatório, fornecendo retroalimentação necessária aos engenheiros de 

construção para inovação tecnológica.  

Poon, Potts e Cooper (1999) desenvolveram método de coleta de melhores práticas, 

com o objetivo de permitir aos gerentes de projeto do cliente identificar as melhores práticas, 

mesmo na modalidade tradicional de contratação, antes mesmo de o trabalho ser executado. O 

modelo chamado ARCON identifica a sequência das atividades de construção, segundo 

disciplinas, como a gestão de valor, de qualidade total, de segurança, de riscos, ambiental, 

benchmarking, parcerias e construtibilidade, atrelando as responsabilidades das partes e o 

aspecto crítico de cada fase do projeto.  

Assaf, Jannadi e AL-Tamimi (2000) desenvolveram método computadorizado para 

implementação de engenharia de valor (VE). O programa auxilia o usuário a apresentar a 

melhor ideia selecionada e possibilita a armazenagem dos estudos de VE em um banco de dados 

para estudos futuros.  

Soibelman et al. (2003) sugerem que o único meio de melhorar o processo de 

revisão de projeto, e assim reduzir custo com retrabalho e promovendo a inovação tecnológica, 

é coletar, registrar e incluir no conhecimento da corporação a experiência adquirida e as lições 

aprendidas durante a execução dos Projetos. Para este fim, usaram como ferramenta, em 
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conjunto, dois sistemas – DrChecks (Design Review Checking System) e CLL (Corporate 

Lessons Learned) – ambos desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia e 

Construção do Exército dos Estados Unidos. Assim, os autores lograram compartilhar as lições 

aprendidas resultantes das trocas de experiências e conhecimentos pessoais, por meio da 

disponibilização para a corporação, em ambiente de Internet, facilitando ainda a gestão de 

revisão de projetos pela coleta e reutilização de lições corporativas aprendidas, assíncrona e 

remotamente. 

Usando o conceito de redes neurais artificiais, Ballal e Sher (2003) desenvolveram 

um método de aquisição de conhecimento de construção de projetos anteriores para integrar 

considerações de construtibilidade no processo preliminar de projeto estrutural. Mediante 

inserção de informações modelos, como acesso ao canteiro, disponibilidade de espaço de 

trabalho, e informações de projeto conceitual, incluindo tipo de construção, número de andares 

e área bruta, os modelos de redes neurais artificiais geram solução rápida para determinados 

conjuntos de restrições de projeto ainda em estágios preliminares do projeto. 

Fong (2003) desenvolveu um modelo conceitual do processo de criação de 

conhecimento e discutiu a criação de conhecimento no contexto de equipes de projetos 

multidisciplinares. Mann e Hey (2003), apud Zhang; Mao e Abourizk (2009), propuseram um 

esquema de gerenciamento de conhecimento baseado nos conceitos da TRIZ (Teoria da Solução 

Inventiva de Problemas) para armazenar e acessar soluções de projeto de acordo com conflitos 

de projeto resolvidos e aos princípios aplicados. 

Por seu turno, Tserng e Lin (2004) propuseram um método para aplicação da gestão 

do conhecimento em projetos de construção, na fase de construção, com base em atividades de 

construção (ConABKM) para empreiteiros gerais. 

Saffaro, Heineck, Santos e (2004),por meio do registro e classificação de situações 

em canteiro de obra que influenciassem a construtibilidade dessas construções, propuseram 

uma categorização das decisões ligadas a esses eventos como meio de abrir campo de trabalho 

para pesquisas futuras que objetivassem relacionar decisões de canteiro à melhoria da 

construtibilidade, inserindo-as nas grandes etapas do processo de projeto. Santiago Junior 

(2002), sem referência direta à construtibilidade, em estudo de caso aplicado em uma empresa 

brasileira, desenvolveu método da gestão do conhecimento em organização de construção civil, 

chamado “saber técnico,” abordando a criação, registro e disseminação de conhecimentos, que, 

na visão do autor, se tornaram críticos para o desenvolvimento da empresa. Esses trabalhos são 

dos poucos registrados no Brasil que fazem a ligação da fase de execução à fase de projeto, 



35 

 

 
 

privilegiando a coleta e registro de lições aprendidas como meio de melhorar o processo de 

projeto e imprimir mais construtibilidade aos Projetos futuros. 

Pulaski e Horman (2005) elaboraram modelo, chamado CPPMM, para organizar 

informações de construtibilidade com base no tempo e nos níveis de detalhes dos projetos, onde 

uma matriz é usada para cruzar fases do ciclo de vida do empreendimento com os níveis de 

detalhamento do projeto e é a base para codificação das lições aprendidas.  

Zanni e Rousselot (2006), baseados no método TRIZ, teoria de solução de 

problemas, adicionam uma abordagem de inteligência artificial que fornece ao usuário um 

conhecimento heurístico que o leva à busca de uma solução inovadora. 

As decisões tomadas nas fases de projeto e construção afetam intensamente a fase 

de operação, uso e manutenção, e devem ser incorporadas ao processo de revisão da 

construtibilidade, como se observa na figura 2 (Constructability Review Process- CRP). “O 

desenvolvimento de um modelo de banco de dados de melhores práticas que emprega os valores 

de lições aprendidas ao longo das fases de projeto e construção permitirá uma melhor operação 

e manutenção das instalações físicas, além de permitir sua melhor avaliação futura.”  

(DUNSTON; WILLIAMSON, 2009, p. 59). 

Os mesmos autores propõem uma base de dados dinâmica, consultada e alimentada 

pelos membros da comunidade técnica, baseada em plataforma WEB, gerenciada por uma 

entidade ligada à indústria, que avaliaria a precisão e o valor das recomendações submetidas a 

um módulo de debate e teria autoridade sobre o conteúdo da base de dados, conforme ilustrado 

na figura 3. 

 

 Figura 2 - Perfil de custos do ciclo de vida do projeto 

 

 Fonte: Adaptado de Dunston e Williamson (2009). 
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Figura 3 - Fluxo de informações. (a) feedback tradicional; (b) feedback proposto 

 

Fonte: Adaptado de Dunston e Williamson (2009). 

 

Reforçando esta ideia e justificando a pertinência em se incluir a manutenção na 

consideração da construtibilidade, a Norma ABNT NBR 15575, 2013 conceitua 

manutenibilidade como 

 
[…] grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente de ser mantido ou 

recolocado no estado no qual possa executar suas funções requeridas, sob condições 

de uso especificadas, quando a manutenção é executada sobre condições determinadas, 

procedimentos e meios prescritos. 
 

Zhang Mao e Abourizk (2009) propuseram um sistema de gerenciamento de 

conhecimento em engenharia de valor (VE-KMS) que aplica a teoria de solução de problemas 

e suas ferramentas de inventividade do método TRIZ e a integra ao processo de EV para 

intensificar a capacidade coletiva da equipe e assim aumentar a eficiência e a eficácia do 

exercício de EV. 

Yang et al. (2010), baseados no conceito de sistemas da gestão do conhecimento 

(Knowledge Management System – KMS) nos quais uma comunidade compartilha e troca 

experiências e conhecimento na solução de problemas propostos pelos participantes de uma 

CoP (comunidade de prática), sugerem uma abordagem proativa (Proactive Problem-Solver-

PPS) para solução de problemas encontrados na engenharia e gestão da construção. Ainda de 

acordo com Yang et al. (2010), 
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A abordagem KMS para resolução de problemas apresenta várias características 

desejáveis em relação a outros métodos (como a Engenharia de Sistemas), incluindo: 

(1) as soluções baseadas em experiência que foram implementadas e verificadas em 

casos reais são mais realistas e práticas do que soluções teóricas geradas por métodos 

analíticos; (2) a inteligência coletiva apoiada por peritos de domínio na disciplina 

fornece uma base de conhecimento mais ampla e perspectivas diversas para gerar uma 

solução mais eficaz; (3) o KMS registra todas as discussões enquanto deriva a solução 

na CoP, de modo que as “experiências” de resolução de problemas são armazenadas 

automaticamente para uso futuro. 

 

Já Kuo e Wium (2014) ponderam que inexiste de consenso na definição de Gestão 

do Conhecimento (KM) na construção, porém propõem uma definição genérica e combinada 

dos autores Davenport e Prusak(1998); Scarbrough et al.(1999) e também Robinson et al. 

(2001). Assim, a definem como "[…] o processo associado à criação de novos conhecimentos, 

a partilha e transferência de conhecimentos inovadores e existentes, a captura, armazenamento, 

exploração e medição do impacto do conhecimento, de forma a beneficiar a unidade de adoção, 

que pode estar consultando ou contratando organizações". 

Conclusivamente, observa-se uma predominância de abordagens que privilegiam 

soluções analíticas ou mecânicas e focadas nas fases de projeto, sendo pouco tratadas as 

experiências adquiridas nas demais fases dos empreendimentos e desconsiderado o potencial 

de criação de conhecimentos advindos da interação de membros de uma equipe.  Assim, a 

experiência adquirida na vivência da atividade de construir, na maioria das vezes, é perdida, 

entre outras razões, por causa do modelo tradicional de organização e desenvolvimento dos 

projetos, em que as partes envolvidas não trocam informações e conhecimento durante o ciclo 

de vida dos projetos e, também, pela inexistência de uma estrutura adequada dentro das 

empresas para a captura, classificação e armazenagem para uso nos futuros empreendimentos. 

A identificação desse conhecimento, chamado aqui de lições aprendidas, com seu 

compartilhamento, é fundamental para aperfeiçoamento da atividade de construir. 

 

2.2 Gestão do conhecimento 

 

O atual contexto mundial se caracteriza pela complexidade e constante alteração de 

certezas e paradigmas, bem como pela grande quantidade e diversidade do conhecimento 

produzido. Neste sentido Drucker (1968) ensina que estamos vivendo em uma sociedade do 

conhecimento. A seu turno, Kaszkurewicz, apud Pezzo (2003), aduz que o conceito atual da 

sociedade da informação ou do conhecimento caracteriza-se pela “[…] intensidade, velocidade 

e abrangência com as quais as informações se propagam e são utilizadas, assim como novos 

conhecimentos são gerados.”  
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Na Era da Informação, o conhecimento passa a ser o ativo mais valioso para as 

organizações, representando uma mudança de paradigma da Era Industrial, quando os ativos 

materiais e de energia eram os principais. Para Silva e Novaes (2007), as empresas que lideram 

o mercado reconhecem a informação como o foco do negócio, aumentando a abrangência do 

processo de produção, antes restrito apenas à transformação de recursos físicos em produtos 

tangíveis, para converter conhecimento em ativos intangíveis. Especificamente no âmbito da 

indústria da construção, Amit & Schoemaker (1993); Grant (1996); Spender (1996); Teece 

(2000); Eisenhardt e Santos (2000), apud Pathirage; Amaratunga e Haigh (2005) assinalam que 

o conhecimento tácito se tornou mais relevante para sustentar o desempenho do negócio do que 

o capital físico tradicional, e é considerado como um fator crucial que afeta a capacidade de 

uma organização de permanecer competitiva. Pathirage, Amaratunga e Haigh (2005), apoiando-

se na Teoria da Visão Baseada em Recursos – VBR – atribuem ao conhecimento as 

características de ser valioso, raro, imperfeitamente imitável e sem substituto estratégico, 

portanto, um ativo empresarial que confere alta vantagem competitiva e recurso-chave cuja 

implantação proporciona desempenho superior para organizações. 

Com efeito, como observa March (1991), as organizações precisam tanto explorar 

(extrair) as ideias e oportunidades quanto explorar (prospectar) ideias e oportunidades para ter 

sucesso em ambientes em mudança. A prospecção se refere à noção de experiências de 

aprendizagem feitas por pessoas e grupos, a extração está associada aos aspectos de 

transferência dessas experiências para rotinas, estruturas e processos organizacionais. 

A despeito do consenso da necessidade do uso da experiência gerada nos projetos 

em prol das melhorias daqueles por vir, comumente são sobrevalorizados o processamento e a 

gestão da informação em detrimento da gestão do conhecimento. Senaratne e Sexton (2009), 

em pesquisa acerca do papel do conhecimento na gestão dos retrabalhos em projetos de 

construção, alertam para o fato de que uma vertente comum entre pesquisadores enxerga o 

gerenciamento de mudanças de projetos essencialmente como uma atividade de processamento 

de informações, em vez de uma ação intensiva em conhecimento, e que pesquisas empíricas 

descobriram que o mero processamento de informações em todos os limites da organização 

denota barreiras significativas à eficácia, sendo necessária a consideração da dimensão 

cognitiva em vez de só a dimensão do processamento de informações, levando-o a concluir que 

distintos conhecimentos são criados e compartilhados entre os membros da equipe do Projeto 

durante eventos de mudanças constituídos socialmente, centrados no conhecimento tácito e na 

experiência do pessoal do projeto. 
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Neste sentido, Kamara at al. (2002) garantem que estudos mostram a necessidade 

de um gerenciamento do conhecimento que combine abordagens tanto mecânicas quanto 

orgânicas, de modo integrado, que incorporem questões tecnológicas e 

organizacionais/culturais. Na mesma vereda, Carrillo, Ruikare Fuller (2013), em trabalho que 

propôs um roteiro de registro de lições aprendidas no âmbito da indústria da construção civil 

do Reino Unido, reconhecem como sendo uma das limitações a esse estudo a “[…] pouca 

garantia de que as lições aprendidas serão úteis se não forem abordadas outras questões 

organizacionais, como a cultura, o tempo e o senso de valor agregado”. 

Para tanto, segundo Hansen et al. (1999), existem duas estratégias distintas 

identificadas para o desenvolvimento de sistemas da gestão do conhecimento: codificação e 

personalização. As estratégias de codificação se referem a mecanismos de captura do 

conhecimento explícito, usando ferramentas de tecnologia da informação como softwares, 

sistemas especialistas, ferramentas de inteligência artificial e de mineração de dados. Como 

exemplo, os mesmos autores citam a Andersen Consulting and Ernst & Young, numa 

abordagem chamada “pessoa para documento”, onde o conhecimento ou a informação é 

extraído da pessoa que a desenvolveu, tornado independente dessa pessoa e reutilizado para 

vários propósitos por outras pessoas, sem necessidade de contato com quem desenvolveu a 

informação. 

As estratégias de personalização, por outro lado, tratam do conhecimento tácito 

usando ferramentas que não pertencem à tecnologia da informação, mas sim sistemas 

interativos humanos, como redes de compartilhamento de conhecimento (DYER E 

NOBEOKA, 2000, apud Robinson et al., 2005), comunidades de prática (WENGER et al., 

2002, apud Robinson et al., 2005) brainstorming, pós-revisão de projetos, além de outros. É 

uma abordagem chamada de ‘pessoa para pessoa”, onde o conhecimento é gerado pela interação 

criativa entre as pessoas imbuídas da solução de um mesmo problema. 

Para Hansen et al. (1999), a estratégia da personalização é usada por firmas de 

consultoria especializadas, que, para tanto, recompensam as pessoas por compartilhar 

conhecimento diretamente com outras pessoas. Ainda segundo os mesmos autores, na empresa 

Bain, até 25% da remuneração anual de um colaborador é atribuída e avaliada em relação à 

efetiva ajuda direta prestada aos demais colegas. Aqui a tecnologia e os computadores se 

prestam a auxiliar as pessoas na transmissão e comunicação do conhecimento, não para o 

armazenar. 

Assim, apesar de poderosos, os recursos de tecnologia da informação não são 
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suficientes para coletar o conhecimento tácito sem perder seu contexto. Neste sentido, Davies 

et al.(1998), apud Robinson et al.(2005), argumentaram que devem ser criadas novas maneiras 

de transmitir conhecimento por meio de organizações, uma vez que uma grande quantidade de 

conhecimento dentro de uma organização é pessoal, específica do contexto e difícil de escrever, 

e, assim, devem ser criados e aprimorados sistemas que facilitem a interação pessoa-pessoa 

bem como pessoa-organização. 

Conclusivamente, evidencia-se a importância emergente do conhecimento na da 

indústria da construção e suas organizações como meio de obter vantagem competitiva, o que 

é corroborado por Carrillo, Ruikar e Fuller (2013), quando expressam que as lições aprendidas 

são capazes de fornecer vantagem competitiva se usadas corretamente e também da importância 

da dimensão cognitiva do processo de aprendizagem organizacional oposta à visão de mero 

manejo de informações. Neste sentido, esta pesquisa trata a gestão do conhecimento de modo 

que a informação gerada no nível da pessoa possa produzir conhecimento no nível da 

organização, beneficiando não só as pessoas, mas também toda a instituição, e pelo fato de a 

gestão do conhecimento dever ser conduzida sob as duas abordagens antes descritas, passar-se-

á ao tratamento que é dado a ambos na bibliografia.  

 

2.2.1 Abordagem Mecânica, ou de codificação, da gestão do conhecimento. 

 

Nesta abordagem da gestão por codificação do conhecimento, as organizações 

necessitam investir consideravelmente em recursos de tecnologia de informação, em sistemas 

parecidos com bibliotecas tradicionais, com capacidade de armazenagem de dados, e incluir 

mecanismos de pesquisa que permitam que as pessoas encontrem e usem os documentos de que 

precisam (HANSEN et al, 1999). Para os mesmos autores, no que concerne ao tipo de pessoas 

a compor as equipes, estas devem ser de profissionais que estejam bem adaptados à reutilização 

de conhecimento e à implementação de soluções. 

Em se tratando de ferramentas de tecnologia da informação, Al-Ghassaniet 

al.(2001), sugerem que sistemas computacionais que se proponham a gerenciar conhecimento 

devem apoiar seus distintos subprocessos, como captura, coleta, armazenamento, recuperação, 

transferência, compartilhamento, atualização e uso do conhecimento de construção, e hão de 

oferecer suporte a técnicas que permitam vinculá-las entre si e a outras fontes de informações 

eletrônicas internas e externas à organização. 

Tratando do desenvolvimento da abordagem em si, Morro (1991) assinala que os 
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esforços anteriores para utilizar efetivamente as lições aprendidas foram frustradas por três 

causas principais: 

a) falta de um sistema de classificação significativo; 

b) formato incontrolável que dificultava o acesso e a recuperação do volume 

potencialmente enorme de lições e 

c) falha na integração efetiva do novo esquema nas operações existentes da 

organização. 

A efetividade da captura e disseminação de uma lição aprendida, bem como os 

efeitos que pode produzir entre membros de uma organização, estão associadas à sua 

estruturação dentro de um plano de trabalho dos resultados sem que estão inseridas e das 

recomendações para sua aplicação. O plano e os resultados fornecem as evidências e as razões 

para as recomendações, bem como a base teórica para as recomendações necessárias para o 

entendimento, tendo sido observado em pesquisa experimental o fato de que os membros de 

uma equipe desejaram conhecer as evidências concretas e as razões ou explicações para as 

recomendações (KOTNOUR; KURSTEDT, 2000). De acordo com estes mesmos autores, uma 

lição aprendida deve, para ser efetiva no processo de tomada de decisões, armazenar 

informações na memória organizacional, bem como aprimorá-la, para que possa ser recuperada 

e disseminada como suporte ao processo de tomada de decisão ou de solução de problemas. 

Assim, esses critérios visam a facilitar a posterior busca e recuperação do conhecimento 

explícito registrado, de modo a cobrir os vários aspectos de envolvimento da pessoa com a 

atividade da construção. 

Neste sentido, Morro (1991) sugere que o formato ideal para um modelo de base de 

conhecimento aprendido para uma empresa de construção de tamanho médio ou grande deve 

conter essencialmente os seguintes elementos:  

a) um sistema de classificação significativo; 

b) aquisição de conhecimento, ou um mecanismo para coleta, verificação e entrada 

de informações, e  

c) implementação e integração em operações.  

Complementarmente, e levando-se em conta que um projeto é “[…] um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo" (PMBOK, 

2008), e que as organizações da indústria da construção civil são tipicamente orientadas para 

trabalhar com projetos, é perceptível a ideia de que, a despeito de todas as peculiaridades e 

diferenças entre cada projeto, todos têm em comum uma sequência de fases chamadas de ciclo 
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de vida do projeto. De acordo com Mattos (2010), os projetos se desenvolvem em três fases:  

a) concepção e viabilidade, subdividida em definição do escopo, formulação do 

empreendimento, estimativa de custos, estudo de viabilidade, identificação da fonte 

orçamentária e anteprojeto ao projeto básico; 

b) detalhamento do projeto e do planejamento, subdividida em orçamento analítico, 

planejamento e projeto básico em direção ao projeto executivo; 

c) execução (ou construção), subdividida em obras civis, obra e equipamentos, 

controle da qualidade, administração contratual, fiscalização de obra ou serviço. 

Já Kartam (1996) defende o ponto de vista de que os projetos se desenvolvem 

através das seguintes fases do ciclo de vida:  

a) planejamento conceitual e viabilidade; 

b) projetos e engenharia; 

c) construção; 

d) operação e manutenção. 

Por sua vez, Dunston e Williamson (2009), com a justificativa de que a manutenção 

consome de 50% a 80% dos recursos de toda vida de uma edificação, postula a ideia de que os 

ciclos de vida sejam: 

a) projetos; 

b) construção; 

c) operação e manutenção. 

Outro critério de classificação das lições aprendidas observado em artefatos, que se 

propõem à captura e registro de lições aprendidas, é o de etapas de serviços da obra, por ser 

uma modalidade de indexação da informação diretamente vinculada à sequência construtiva e 

à rotina de trabalho dos usuários. Consiste numa “itemização” dos serviços, que guarda 

afinidade sistêmica e funcional com a estrutura física da edificação, como: estrutura, vedações 

e instalações prediais. Com efeito, Kartam (1996), na concepção de um sistema de 

armazenagem de lições aprendidas, conforme mencionado no item 2.1.2, em tradução para o 

português chamado de “sistema interativo e intensivo em conhecimento” (IKIS) para melhoria 

da construtibilidade (IKIS-Constructability), usou entre outros critérios, a codificação 

MasterFormat, que é o padrão descritivo de especificações para a maioria dos projetos e 

serviços de construção de edifícios na América do Norte. 

O terceiro e último critério de classificação das lições aprendidas identificado se 

baseia nos efeitos produzidos pela lição aprendida e que causam influência quanto aos 
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requisitos de sucesso do empreendimento. Soiblemam et al.(2003), descrevendo o sistema 

DrChecks - The Design Review Checking System (sistema de verificação de revisão de projeto) 

e o sistema CLL - chamado Corporate Lessons Learned ( Lições Aprendidas Corporativas) - 

para coletar experiências pessoais e lições aprendidas em projetos e incorporá-las no 

conhecimento corporativo, expressamente para o processo de revisão do projeto, ressalta que, 

entre outros critérios de indexação das lições aprendidas, há na CLL três campos de descrição 

da lição:  

1. motivo para enviar uma nova lição, predefinida como um erro, uma omissão ou 

uma questão de coordenação; 

2. tópico da lição enviada, como projeto funcional, projeto técnico, construção ou 

operação e 

3. efeitos esperados, por exemplo, custo, tempo, qualidade ou escopo. 

Poon, Potts e Cooper (1999) exprimem a ideia de que tempo, custo e qualidade são 

os determinantes tradicionais do sucesso do projeto e sugerem a inclusão do requisito satisfação 

do cliente como a quarta medida de avaliação do sucesso do projeto. 

Em outra direção, apesar de não ter efeitos perfeitamente tangíveis, a segurança do 

trabalho tem importância capital para o sucesso de um empreendimento, isto sem adentrar a 

seara da valoração da vida humana, pois as consequências de acidentes de trabalho, ou mesmo 

de acidentes com danos materiais, podem trazer efeitos negativos ao empreendimento, como 

acarretar penalidades financeiras, atrasos de cronograma e desmotivação das equipes de 

trabalho. Consoante Moterle (2014) 

 
[…] estudos mostram que os acidentes influenciam negativamente na produção, 

trazendo consequências, que podem envolver perdas materiais, diminuição da 

produtividade, contratação de novos funcionários, dias perdidos, até mesmo gastos 

com indenizações às vítimas ou aos familiares, entre outros,  

 

Sob outro aspecto, e em atenção às demandas ambientais hoje globalmente em 

curso, com maior ou menor ênfase, em todos as sociedades, razão pela qual Blumenscheine 

Tomé (2011) afirmam que o século XXI exigirá a brevidade de mudanças de paradigmas 

tecnológicos, visando a aumentar a capacidade de sobrevivência de ecossistemas, minimizar 

impactos ambientais e desperdícios de recursos naturais e reduzir emissões e poluições. Desta 

maneira, a sustentabilidade manifesta-se como espécie possível de efeito produzido pelos 

empreendimentos de construção civil. Indo além, de acordo com as autoras, a produção do 

ambiente construído enquadra-se como uma das atividades mais impactantes no Planeta e 
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aquela aceleração de mudança de paradigmas tecnológicos está vinculada ao estudo do processo 

de inovação, demandando  compreensão dos vetores de influência no processo de inovação da 

Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC), requerendo estudos que identifiquem 

como as novas ideias são geradas e integradas ao processo de produção e aos produtos.  

 

2.2.2 Abordagem orgânica, ou de personalização, da gestão do conhecimento. 

 

Em contraposição à abordagem mecânica, há outro modo de fazer face à gestão do 

conhecimento, que é a abordagem orgânica ou de personalização. Segundo Hansen et al. (1999), 

nesta abordagem, há a priorização no diálogo entre pessoas, não com objetos de conhecimento 

em um banco de dados, mas mediante sessões de brainstorming e conversas individuais, ou 

comunidade de práticas (KAMARA, 2002). Os membros de uma equipe chegam coletivamente 

a revelações, ou insights, mais profundas, indo e voltando em problemas que precisam resolver. 

Baseiam-se no desenvolvimento de redes para conectar pessoas, criando um ambiente em que 

o conhecimento tácito possa ser compartilhado. 

Aspecto importante, segundo Al-Ghassaniet al. (2001), repousa na possibilidade de 

permitir a revisão do conhecimento armazenado por sua relevância e validade. Assim, reforçam 

os autores, se o conhecimento é capturado em um projeto em andamento, deve haver algum 

meio de rever este conhecimento.  

No tocante ao uso de recurso de tecnologia da informação, Hansen et al. (1999) 

evidenciam que, ao contrário da abordagem mecânica, este enfoque da gestão do conhecimento 

requer, razoavelmente, pouco investimento, sendo mais importante contratar profissionais que 

gostam de resolver problemas e capazes de tolerar a ambiguidade. Assim, no modelo de 

personalização ou orgânico, é mais importante ter um sistema que promova o encontro entre 

pessoas. Neste sentido, Kamara (2002) sugere o uso de ferramentas de tecnologia da informação 

apropriadas, como GroupWare e Intranets, para suportar informações, compartilhamento e 

comunicação. 

Independentemente da abordagem escolhida e sua eficiência, Mcdermott e O´dell 

(2009) acentuam que as empresas bem-sucedidas na gestão do conhecimento não tentam mudar 

sua cultura de acordo com sua abordagem de gerenciamento de conhecimento, ao contrário, 

desenvolvem uma abordagem de gerenciamento que se harmonize à sua cultura.  

Neste sentido, é oportuna a argumentação de Hall et al. (2000) de que incentivos e 

esquemas de recompensa podem ser necessários para motivar o compartilhamento de 
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conhecimento, tendo sido identificado como um dos fatores críticos de sucesso para gestão do 

conhecimento. Também Mcdermott e O´Dell (2009) citam o exemplo da empresa 

estadunidense AMS (American Management Systems), onde compartilhar conhecimento é um 

critério para obter a classificação mais alta em uma avaliação de desempenho, sendo a 

frequência com que as pessoas contribuíram para a base de conhecimento monitorada e esta 

informação incorporada nas discussões de promoção. 

Há, porém, questionamentos sobre quais tipos de recompensa - financeiro, 

promocional ou o reconhecimento entre os pares – produzem melhores resultados, ao que expõe 

Sheehan (2000), argumentando que a aprovação dos pares é mais provável que seja bem-

sucedida. Portanto, essa avaliação é uma necessidade, porém, de escolha específica de cada 

organização. De efeito, e de acordo com o que sugere Bergmann (2002), as organizações devem 

reconhecer e recompensar adequadamente o compartilhamento, a crítica e aplicação do 

conhecimento adquirido na prática profissional, ao que reforça Hansen (2000) que 

independente da abordagem de gestão do conhecimento, a premiação deve fazer parte desse 

sistema da gestão.  

 

2.2.3 Criação do conhecimento organizacional 
 

Como leciona Bergmann (2002), a experiência é a base da resolução de muitos 

problemas em muitos campos da atividade humana. Ainda de acordo com o autor, as 

organizações empresariais reconhecem, desde muito, o valor do conhecimento, porém só 

recentemente têm introduzido ações sistemáticas para aumentar, coletar, explorar e manter o 

conhecimento produzido. O terreno de pesquisa interdisciplinar que lida com essas questões é 

chamado gestão do conhecimento. Ainda segundo o mesmo autor, o gerenciamento de 

experiência é um tipo exclusivo de gerenciamento de conhecimento atinente ao conhecimento 

específico inserido em um contexto particular de resolução de problemas. A gestão da 

experiência trata da coleta, modelagem, armazenamento, reutilização, avaliação e manutenção 

da experiência. 

De maneira complementar, Schilling e Kluge (2009) visando ao aprendizado nas 

organizações, e sob a perspectiva de um processo coletivo de aquisição da informação, 

armazenagem e sua disseminação, definem o aprendizado organizacional como 

 
[…] um processo de aprendizagem coletiva regulado de forma organizacional, no qual 

experiências de aprendizagem individuais e em grupo relacionadas à melhoria do 
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desempenho organizacional e / ou metas são transferidas para rotinas, processos e 

estruturas organizacionais, o que, por sua vez, afeta as futuras atividades de 

aprendizado da organização e de seus membros. 

 

Embora, porém, muito tenha sido escrito sobre a importância do conhecimento em 

gestão, foi concedida pouca atenção ao modo como o conhecimento é criado e o processo de 

criação do conhecimento pode ser gerenciado (NONAKA, 1994). Assim, entender como o 

conhecimento é criado e transformado é essencial para sua gestão. 

Informação e dados não significam conhecimento, sendo antes aqueles insumos na 

criação destes. Os dados representam um conjunto de fatos discretos e objetivos sobre eventos, 

podendo ser entendidos numa organização como a matéria-prima da informação e do 

conhecimento, sendo a informação, por sua vez, constituída por um fluxo de dados interpretados, 

dotados de relevância e propósito (DRUCKER, 1999). Na mesma esteira, Nonaka (1994) 

exprime que a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado e 

organizado pelo fluxo de informações, ancorado no compromisso e nas crenças do seu titular, 

conferindo relação essencial entre o conhecimento e a ação humana. Em corroboração ao 

exposto antes, Martins et al. (2002) aduzem a ideia de que um aspecto típico consiste no fato 

de que o conhecimento é dotado de discernimento, sendo este a capacidade de avaliar novas 

situações com esteio em experiências, fornecendo, assim, julgamentos que possibilitem o 

próprio aprimoramento e a consequente evolução. 

Faz-se necessário, então, o entendimento dos mecanismos de formação do 

conhecimento. Consoante Miguel e Mendes Teixeira (2009), há várias teorias e abordagens 

sobre o processo de criação do conhecimento, tais como Kogut e Zander (1992), Bierly e 

Chakrabarti (1996), Spender e  Grant (1996), Leonard e Sensiper (1998), Bontis (1999), Zack 

(1999), Nonaka, Toyama e Konno (2000), Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) entre outros, porém 

Nonaka (1994) é não somente seu autor seminal, mas também o produtor de maior expressão 

em relação ao tema e por isso será adotado como direcionador deste trabalho. 

Assim, na visão de Nonaka (1994), em artigo sobre a geração do conhecimento 

organizacional, a natureza do conhecimento na epistemologia tradicional é absoluta, estática e 

não humana, tipicamente expresso em formas proposicionais na lógica formal e difere da 

natureza do conhecimento em sua teoria da formação do conhecimento, onde este surge de um 

processo humano e dinâmico para justificar as crenças pessoais como parte de uma aspiração 

para a verdade. Conforme o mesmo autor, as ideias afloram nas pessoas, lastreadas por termos 

como crença e compromisso, advindos de seus sistemas de valores, porém sua gestação e 
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desenvolvimento ulterior provém da interação das mesmas pessoas dentro das comunidades e 

organizações onde atuam. A este aspecto, a esta dimensão social, o autor denominou de 

dimensão ontológica do processo de criação do conhecimento. Outra dimensão, a que o mesmo 

autor chamou de epistemológica reside na distinção entre dois tipos básicos de conhecimento: 

o tácito e o explícito.  

A despeito de haver várias definições e classificações do conhecimento, tais como 

pessoal, compartilhado e público; prático e teórico; duro e macio; interno e externo; primeiro 

plano e de fundo, ainda é a classificação de Polanyi (1958) e de Nonaka e Takeuchi (1995), que 

dividiu o conhecimento em tácito e explícito, a taxonomia mais prática e comum (PATHIRAGE; 

AMARATUNGA; HAIGH, 2005). 

Na lição de Polanyi (1966), o conhecimento humano se mostra em duas categorias. 

O conhecimento explícito, ou codificado, é aquele transmissível em linguagem formal e 

sistemática, de outra parte, o conhecimento tácito é caracterizado pela natureza pessoal e 

subjetiva, o que dificulta sua formalização e comunicação. Ainda consoante o mesmo autor, o 

conhecimento tácito está profundamente enraizado em ação, compromisso e envolvimento em 

um certo contexto. Na mesma linha, Takeuchi e Nonaka (2009) definem o conhecimento tácito 

como aquele baseado na experiência das pessoas, expressa em ações humanas sob a forma de 

avaliação, atitudes, pontos de vista, compromissos e motivação e estritamente vinculado à 

pessoa, sendo muito difícil, ou mesmo impossível, articular. Já para os mesmos autores, o 

conhecimento explícito é do tipo codificável, inerente a ambientes de armazenagem não 

humanos, como manuais organizacionais, documentos e bancos de dados. 

Em comparação pertinente, Herrgard (2000) assinala que nas organizações o 

recurso conhecimento pode ser descrito como um iceberg, onde o objeto estruturado e ostensivo 

no topo visível do iceberg, fácil de encontrar, reconhecer e de compartilhar é o conhecimento 

explícito, enquanto a parte sob a superfície, invisível e difícil de expressar, perfaz o 

conhecimento tácito. Mesmo que o conhecimento explícito e codificado seja mais fácil de 

difundir, o papel do conhecimento tácito é muitas vezes essencial para poder usar o 

conhecimento codificado (PATHIRAGE; AMARATUNGA; HAIGH, 2005). 

A segunda dimensão envolvida na criação do conhecimento é a sua natureza social 

e interativa. Conforme Nonaka (1994), como o conhecimento é criado no plano individual uma 

organização não pode criar conhecimento sem pessoas; como já citado, a esta dimensão o autor 

caracterizou como dimensão ontológica da criação do conhecimento. A organização apoia 

pessoas criativas ou fornece um ambiente para que esses indivíduos criem conhecimento. Com 



48 

 

 
 

efeito, a comunicação entre as pessoas pode ser vista como um processo analógico que visa a 

compartilhar conhecimento tácito para construir um entendimento mútuo (BATESON, 1973 

apud NONAKA, 1994). A criação de conhecimento organizacional, portanto, deve ser 

entendida em termos de um processo que dentro da organização amplifica o conhecimento 

criado por pessoas e o cristaliza como parte da rede de conhecimento da organização, 

transformando-o em conhecimento explícito. 

Em sua teoria dinâmica da criação do conhecimento organizacional, Nonaka (1994) 

ensina que são imprescindíveis para a criação de conhecimento três condições básicas em 

relação ao sujeito: intenção, autonomia e flutuação (ou ruptura). Segundo esse autor, a intenção 

se refere à abordagem que a pessoa confere ao mundo e como dá sentido ao seu ambiente. A 

autonomia diz respeito à possibilidade de elas, dentro da organização, poderem manifestar 

intenções diferentes em relação a um mesmo objeto, aumentando, assim, a possibilidade de 

introduzir oportunidades inesperadas, e de as pessoas se motivarem a formar novos 

conhecimentos. A autonomia proporciona liberdade às pessoas para absorver o conhecimento. 

Por fim, a flutuação é a condição de descontinuidade e ruptura que a realidade impõe na relação 

do ser humano com o ambiente organizacional, nas situações de tensão e crise, interrompendo 

o estado de conforto e bem-estar, levando-o a questionar o valor dos hábitos e ferramentas de 

sua rotina. 

Conforme Nonaka (1994), a criação do conhecimento se dá por via da 

transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito, e este processo ocorre por 

meio de quatro modos: (1) socialização, (2) combinação, (3) externalização e (4) internalização. 

A socialização se dá pelo compartilhamento de experiências e proporciona a criação 

de conhecimento tácito para uma pessoa com suporte no conhecimento tácito de outra pessoa, 

à maneira dos aprendizes, que independentemente de idiomas e linguagem, trabalham com seus 

mestres e aprendem artesanato pela observação, imitação e prática. Para Nonaka (1994), a chave 

para adquirir conhecimento tácito é a experiência. 

A combinação é, de acordo com Nonaka (1994), outro modo de conversão do 

conhecimento explícito em conhecimento explícito e envolve processos sociais para combinar 

distintos corpos de conhecimento explícito dominados pelas pessoas que selecionam, 

categorizam e recontextualizam este conhecimento explícito compartilhado por intermédio de 

mecanismos como reuniões e conversas telefônicas, podendo levar à criação de conhecimento. 

A externalização e a internalização constituem processos que envolvem a conversão 

entre as duas modalidades de conhecimento complementares, tácito e explícito, podendo ser 

expandido no tempo mediante interação mútua. Nas palavras de Nonaka (1994), essa interação 
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envolve a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, que se chamará de 

externalização, ao passo que a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito, 

semelhante ao processo de aprendizagem, será tratado como internalização. O quadro1 ilustra 

os quatro modos de conversão do conhecimento.  

 

             Quadro 1 - Modos de conversão do conhecimento nas organizações 

 

            Fonte: Adaptado de Nonaka (1994). 

 

Embora cada um dos quatro modos de conversão do conhecimento abram 

possibilidade, independentemente, de criação de conhecimento novo, Nonaka (1994) ressalta 

que o foco em seu modelo de criação de conhecimento nas organizações pressupõe uma 

interação dinâmica dos variados  modos de conversão do conhecimento, sendo este processo 

baseado, precipuamente, no intercâmbio e complementaridade dessas duas configurações do 

conhecimento mediante a internalização e a externalização, uma vez que os modos combinação 

e socialização, na sua forma pura, podem levar a falhas no diálogo entre ambas as configurações 

de conhecimento. Assim, a criação de conhecimento organizacional difere do nível individual 

e se dá com a gestão e coordenação entre os quatro modos de criação de conhecimento que 

ocorrem, formando um ciclo contínuo (NONAKA, 1994).  

Como já mencionado, embora o conhecimento tácito detido na esfera das pessoas 

possa ser a base do processo de criação do conhecimento, percebe-se a amplificação de seus 

efeitos mediante interações dinâmicas entre os quatro modos de conversão do conhecimento. 

Expresso de outra maneira, a criação de conhecimento organizacional difere da criação de 

conhecimento individual e ocorre quando os quatro modos de criação de conhecimento são 

organizacionalmente gerenciados de modo a formar um ciclo contínuo. Desta maneira, em seu 

já referido modelo, ensina Nonaka (1994) que, 

 

Embora o conhecimento tácito realizado pelos indivíduos possa estar no centro do 

processo de criação do conhecimento, percebemos os benefícios práticos desses 

centros de conhecimento em sua externalização e amplificação através de interações 

dinâmicas entre os quatro modos de conversão do conhecimento. O conhecimento 

tácito é assim mobilizado através de um "enredamento" dinâmico dos diferentes 

modos de conversão do conhecimento em um processo que será referido como um 

modelo "espiral" de criação de conhecimento...As interações entre conhecimento 
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tácito e conhecimento explícito tendem a se tornar maiores em escala e mais rápidos 

em velocidade à medida que mais atores se envolvem em torno da organização. Assim, 

a criação de conhecimento organizacional pode ser vista como um processo espiral 

ascendente, começando no nível individual, movendo-se para o nível coletivo (grupo), 

e depois para o nível organizacional, às vezes alcançando o nível inter-organizacional. 

 

Nesta direção, para que o conhecimento tácito e individual possa ser aprimorado e 

melhorar de qualidade, ele há de ser submetido a uma interação contínua com a evolução dos 

aspectos relevantes do conhecimento explícito. Schön (2017) apontou a importância da reflexão 

em ação, ou seja, refletindo durante a experiência, significando que a interação da experiência 

com a racionalidade se cristaliza em perspectiva única, original para a pessoas este 

conhecimento individual. Mesmo assim, essas perspectivas permanecem pessoais, a menos que 

sejam articuladas e amplificadas pela interação social. Uma maneira de implementar a gestão 

da criação de conhecimento organizacional é criar um campo ou equipe auto-organizada em 

que membros individuais colaboram para criar um conceito (NONAKA, 1994). 

Uma vez estabelecida a confiança mútua e sobre uma perspectiva comum, porém 

implícita, pelo compartilhamento de informações e diálogo contínuo, estas equipes, passam a 

articular estas perspectivas implícitas em conceitos explícitos mediante o modo de conversão 

externalização; a este processo se chama conceitualização. Assim é que Nonaka (1994) afirma 

que, por via do diálogo face a face ocorre a oportunidade de testar hipóteses e ou suposições 

individuais, e segundo Markova e Foppa (1990) apud Nonaka (1994), a relação social é uma 

das mídias mais poderosas para verificar as próprias ideias, tendo o diálogo uma qualidade 

congênita de proporcionar o envolvimento dos participantes no desenvolvimento mútuo de 

ideias.  

Esse desenvolvimento mútuo de ideias, essa elaboração do conhecimento ocorrida 

no ambiente interativo deve ser cristalizada e concretizada por um produto ou sistema. A este 

processo se dá o nome de cristalização. Consoante Nonaka (1994), esse processo ocorre 

mediante o modo de conversão da internalização do conhecimento explícito, e a cristalização 

pode então ser vista como o processo mediante o qual vários departamentos dentro da 

organização testam a realidade e a aplicabilidade do conceito criado pela equipe auto-

organizada. 

Uma vez abordados os processos de criação e conversão do conhecimento, é 

necessário fazer referência às condições favoráveis para que estes processos ocorram com 

eficiência. Na Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional de Nonaka (1994), essa 

equipe auto-organizada deve possuir um núcleo pequeno e com histórico de carreira e 
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experiência em vários projetos como catalizadores e validadores das experiências adquiridas 

propostas. Deve também basear-se na interdependência, mais do que em afinidades ou 

similaridades, formando comunidades de prática em evolução que resolvam problemas práticos, 

vinculando pessoas que podem fornecer mutuamente informações úteis. Segundo Nonaka 

(1994), estas comunidades de prática em evolução têm a capacidade de romper laços 

hierárquicos, que, como será abordado, significa uma das barreiras à aprendizagem 

organizacional e à criação de conhecimentos, representando uma dimensão-chave na interação 

por socialização e consequente geração de conhecimento dentro das organizações. 

A formação e a atuação efetiva de uma equipe auto-organizada devem ser providas 

de confiança mútua e de abundância de informação e, neste sentido, inexoravelmente, haverá 

redundância de informações. Para Nonaka (1994), perceber e resolver novos problemas é 

possível quando seus membros compartilham informações, obtendo informações extras e 

redundantes que lhes permitem entrar na área de outra pessoa e dar conselhos, proporcionando 

uma perspectiva implícita compartilhada por via desse diálogo contínuo. A redundância de 

informações refere-se à existência de informações mais do que a informação específica exigida 

imediatamente por cada parte ou pessoa (NONAKA,1994). 

Além disto, os membros de uma organização enfrentam obstáculos e contingências 

imponderáveis em sua rotina e, segundo Ashby (1956) apud Nonaka e Takeuchi (2009), a 

diversidade interna de uma organização precisa estar adequada à complexidade do ambiente em 

que está inserida a fim de capacitar para lidar como os desafios apresentados e se exprime com 

uma das condições que favorecem a criação de conhecimento organizacional. Este é o requisito 

variedade, significando que os participantes da organização devem poder combinar 

informações de maneira diferente, flexível e rápida o que pode ser reforçado pelo acesso ao 

maior número de informações possíveis, no menor tempo factível e em todos os níveis da 

organização. 

Ressalte-se que a alta direção da organização deverá assegurar que na atuação 

destas equipes auto-organizadas certas condutas ou regras sejam respeitadas. Assim, devem 

vigorar nessas comunidades espaço para revisão ou negação de ideias já cristalizadas, liberdade 

para expressar as próprias ideias livre e facilmente, e, por fim, a crítica construtiva há que ser 

estimulada devendo ser desencorajada a negação pela negação (NONAKA,1994). 

Convencionalmente, o conhecimento é definido como crença verdadeira justificada. 

Nonaka (1994) conclui que a cristalização do conhecimento deve ser amparada na justificativa 

ou na veracidade dos conceitos. A justificação é definida por Nonaka (1994) como o processo 
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de convergência e triagem final, que determina em que medida o conhecimento criado na 

organização é verdadeiramente útil para ela e toda a sociedade, validando a qualidade deste 

conhecimento. Assim, é papel da alta direção da organização definir dos parâmetros pelos quais 

serão julgados válidos os novos conhecimentos gerados com as lições aprendidas e assim 

disponibilizá-los ao conjunto da organização. 

Em resumo, a formação do conhecimento nas organizações, envolve a interação do 

conhecimento tácito e do conhecimento explícito, ocasionando quatro diferentes processos: 

socialização (tácito em tácito), externalização (tácito em explícito), combinação (explicito em 

explícito), e internalização (explícito em tácito). A figura 4 ilustra que o processo também 

pressupõe condições organizacionais capacitadoras – intenção, flutuação ou caos, autonomia, 

redundância e requisito de variedade – que permitem e facilitam que os quatro modos de 

conversão sejam transformados em meio a uma espiral do conhecimento. Este processo ocorre 

em cinco fases – compartilhamento do conhecimento tácito, criação de conceitos, justificação 

e validação de conceitos, criação de conhecimento explícito organizacional e difusão interativa 

do conhecimento, alimentando o conhecimento individual e realimentando o processo 

(NONAKA, 1994). Este mesmo autor frisa que, mesmo que sejam apresentadas em perspectiva 

linear e sequencial, as etapas podem se dar em qualquer sequência, podendo mesmo vir juntas 

ou se sobreporem umas sobre as outras.  

 
Figura 4 - Processo de geração de conhecimento nas organizações. 

 

 Fonte: Adaptado de Nonaka (1994). 

 

 Retrospectivamente, percebe-se que o uso de lições aprendidas como ferramenta 
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de aumento da construtibilidade das edificações passa pela tarefa de mobilizar e converter o 

conhecimento tácito das pessoas na organização em conhecimento explícito, ou seja: coletar, 

registrar, disponibilizar e transferir as lições aprendidas para os componentes das organizações. 

Assim, este é o produto do processo de transformação de conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, codificado e estruturado, a fim de ser utilizado nos novos projetos, bem como 

daqueles em curso. Esta tarefa, no entanto, não se mostra sem obstáculos, sendo necessária a 

compreensão das dificuldades e barreiras que se opõem à criação do conhecimento 

organizacional. No módulo que segue, são abordadas estas barreiras e os jeitos propostos de 

superá-las, fornecendo os subsídios gerais para a concepção do arcabouço e arquitetura do 

artefato que aqui se edifica. 

 

2.2.4 Barreiras à criação do conhecimento organizacional 

 

Verifica-se que a tecnologia da informação é usada no processo de implementação 

da armazenagem, distribuição e troca de informações, porém, esses sistemas por si não são 

capazes de promover o compartilhamento da informação e do conhecimento. Sultan (2013) 

sugere que muitas organizações perceberam ou que seus funcionários não estavam preparados 

para compartilhar informações ou não estavam dispostos a compartilhá-las, uma vez que as 

consideravam essenciais para proteger seus empregos ou muito demorado para acessá-las em 

uma base de dados corporativa. Para tanto é que Davenport e Prusak (1998) sugerem dever 

haver uma cultura organizacional que favoreça e facilite este processo e Bergmann (2002) 

reforça a ideia de que  

[…] cada passo em todo o esforço de gerenciamento de conhecimento estará em risco 

a menos que as organizações reconheçam, nutram e recompensem adequadamente a 

contribuição, fluxo e aplicação do conhecimento. Ambientes de trabalho de suporte e 

tecnologia amigável e econômica são facilitadores fundamentais para todo esse 

processo. 

Em pesquisa sobre superação de barreiras culturais ao compartilhamento do 

conhecimento, Mcdermott e O´Dell (2009) relatam que,  

 
Recentemente, uma grande empresa global criou um site sofisticado para funcionários 

lotados no exterior para compartilhar conhecimento. Possui áreas para chat, 

armazenamento de documentos e mensagens da liderança da empresa. Foi 

segmentado de forma inteligente para que você pudesse procurar informações de 

muitas maneiras diferentes, até mesmo procurar diferentes visualizações. Quando os 

designers entrevistaram usuários potenciais durante o processo de desenvolvimento, 
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a maioria disse que um site da Web para compartilhar com seus pares era uma boa 

ideia. Os designers esperavam que as pessoas carregassem muitos documentos no site. 

Mas mesmo que fosse interessante, fácil de usar, e tinha muitos recursos, quase 

ninguém a visitava. A maioria das áreas do documento estava vazia, exceto pela 

informação semente que os designers entraram. Potenciais usuários disseram que 

gostaram, mas simplesmente não tiveram tempo para isso. 

 

Neste sentido, Schilling e Kluge (2009) desenvolveram uma base teórica, geral e 

sistemática, sob perspectiva psicológica, individual e organizacional, para descrever e explicar 

condutas individuais e organizacionais que impedem ou dificultam a aprendizagem 

organizacional e as definiram como barreiras à aprendizagem organizacional, dificultando, 

consequentemente, a criação de conhecimento, ou, pelo menos, impedindo sua viabilidade. 

Assim, sua análise se faz impositiva para compreensão mais profunda da dinâmica inerente à 

aprendizagem nas organizações, sendo necessário desenvolver estratégias e táticas para 

combater esses fatores e garantir a eficiência do artefato proposto para gestão das lições 

aprendidas nas organizações. 

Para efeito da abordagem das barreiras à aprendizagem organizacional (AO), é útil 

a definição de aprendizagem organizacional proposta por Schilling e Kluge (2009) como sendo 

“[…]um processo de aprendizagem coletiva regulado de forma organizacional, no qual 

experiências de aprendizagem individuais e em grupo relacionadas à melhoria do desempenho 

organizacional e / ou metas são transferidas para rotinas, processos e estruturas organizacionais, 

o que, por sua vez, afeta as futuras atividades de aprendizado da organização membros”. Estes 

autores basearam-se em um modelo de criação de conhecimento organizacional elaborado por 

Crossan et al. (1999), chamado modelo “4I”, modificado e adaptado por Lawrence at al. (2005) 

a situações em que a política e o poder determinam o sucesso ou fracasso desse processo. O 

poder e a política podem ser obstáculos importantes para a AO (COOPEY 1995, apud 

SCHILLING E KLUGE (2009). 

O modelo 4I estabelece quatro processos pelos quais os s níveis de aprendizagem 

organizacional (pessoa, grupo e organização) estão conectados bidirecionalmente, promovendo 

a criação de conhecimento. Estes processos são, conforme Schilling e Kluge, (2009): 

a) intuição; 

b) interpretação; 

c) integração; 

d) institucionalização. 

cujas definições, encontram-se no quadro 2. Os autores desenvolveram um quadro teórico sobre 
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as barreiras à aprendizagem nas organizações, categorizando-as segundo os quatro processos 

do modelo 4I. Para efeito de continuidade do entendimento desta pesquisa, foi feita uma 

associação de equivalência entre esses quatro processos e os estabelecidos no modelo de criação 

de conhecimento organizacional de Nonaka (1994), onde é identificada uma relação de 

similaridade de processos, indicando as transformações entre os dois tipos.  

 

Quadro 2 - Correlação entre modelos de criação do conhecimento organizacional 

 

Fonte: Autor (1998). 

 

Schilling e Kluge (2009) realizaram ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema e 

identificaram e sistematizaram as barreiras à aprendizagem organizacional e as classificaram e 

vincularam segundo os critérios de processo de criação do conhecimento do modelo 4I – 

intuição, interpretação, integração e institucionalização – além dos tipos de impedimento– ação-

pessoal, estrutural organizacional e socioambiental – em que se enquadram todas as barreiras 

identificadas. 

Assim, os quatro processos sociopsicológicos do modelo 4I foram combinados e 

Modelo 4I de Crossan at al. (1995) Modos de conversão Modelo de Nonaka (1994)

Intuição: processo de desenvolvimento de

novas idéias baseadas na experiência pessoal

está localizado dentro do indivíduo.

CT-CT

Socialização: compartilhmento de

experiências e proporciona a criação de

conhecimento tácito para um indíviduo a

partir do conheciento tácito de outro

individuo, .

Interpretação: processo pelo qual o indivíduo

explica suas idéias através de palavras e / ou

ações para si mesmo e, mais importante

ainda, para outros.

CE-CE

Combinação: modo de conversão do

conhecimento explícito em conheciemnto

explícito e envolve processos sociais para

combinar diferentes corpos de conhecimento

explícito dominados pelos indivíduos que

selecionam, recategorizam e

recontextualizam este conhecimento explícito

compartilhado através de mecanismos como

reuniões e conversas telefônicas, podendo

levar a criação de conhecimento novo. 

Integração: processo pelo qual é alcançado,

em nível de grupo, um entendimento

compartilhado entre indivíduos e grupos, o

que permite uma ação coletiva e coerente

dentro da organização.

CE-CT

Internalização: conversão do conhecimento

explícito em conhecimento tácito,

semelhamte ao proceso de aprendizagem

Institucionalização: Finalmente, o

entendimento compartilhado é implementado

em sistemas, estruturas, procedimentos,

regras e estratégias, tornando-se

independente de suas origens individuais ou

grupais e orienta a ação organizacional.

CT-CE
Externalização: conversão do conhecimento

tácito em conhecimento explícito, 
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associados às referidas modalidades de impedimento, segundo classificação de Schilling e 

Kluge (2009), estabelecendo-as como de ordem ação-pessoal, caracterizada por ações 

individuais, pensamentos, comportamentos e atitudes individuais auto interessadas; de ordem 

estrutural-organizacional, caracterizadas pelas rotinas, estruturas e práticas das organizações, 

enraizadas na estratégia organizacional, tecnologia, cultura e regulamentos formais e, por fim, 

de ordem socioambiental, caracterizando-se pelas relações da organização com o ambiente em 

que está inserida, como fornecedores, clientes, concorrentes, governos e sindicatos bem como 

nível de desenvolvimento tecnológico. De acordo com Schilling e Kluge (2009) “[…] a inter-

relação entre a organização e seu ambiente não se destina a representar a troca de bens e serviços, 

mas sim o fluxo e processamento de informações”. 

Assim, conforme Schilling e Kluge (2009), no tocante ao processo de intuição, a 

literatura traz evidências amplas de inúmeros obstáculos que contribuem para impedir, ou 

dificultar, o aprendizado organizacional, como: 

a) falta de espírito crítico dos membros da organização, gerando o viés de 

confirmação, significando a tendência por procurar informações que confirmem as próprias 

teses em vez de contradizê-las;  

b) aprendizado supersticioso, significando a interpretação errônea do sucesso 

organizacional como causado por ações gerenciais e como confirmação de suas estratégias, 

aumentando a confiança nas práticas vigentes. Há a tendência à valorização do sucesso e 

desvalorização das falhas, podendo levar a que uma prática ineficaz possa ser mantida ou uma 

inovação efetiva é passível de ser desconsiderada; 

c) ausência de um sistema de metas claras e mensuráveis e excesso de recursos, 

como altos níveis de estoques que cobrem erros de processo, promovem a deficiência de 

aprendizagem com falhas e lacunas de desempenho; 

d) bloqueio a novas ideias decorrentes de restrições e papéis burocráticos, e rotinas 

por demais rígidas (do tipo: esse não é a minha função, já fiz a minha parte!) que excluam a 

capacidade inovadora dos membros da organização; 

e) desenvolvimento do cinismo profissional com vistas a proteger a autoestima 

profissional e imagem dentro da organização, suprimindo novas ideias como resultado do medo 

do fracasso e da culpa por falhas e desvios, resultante de culturas organizacionais baseadas na 

culpa e busca por “bodes expiatórios” sem qualquer aprendizado. 

f) práticas implícitas, ambíguas e/ou estranhas, porque provenientes de culturas 

diferentes, dificultam o desenvolvimento e integração de novos conhecimentos com base em 



57 

 

 
 

seu conteúdo e origem cultural. 

No tocante ao processo de interpretação, Schilling e Kluge (2009) anunciam que 

não foram encontrados na literatura tantos registros de barreiras a essa etapa do processo de 

aprendizagem organizacional como na etapa da Intuição, porém identificaram quatro blocos 

distintos de impedimentos, listados a seguir: 

a) cultura de silêncio organizacional, medo de ser ridiculizado por um 

conhecimento inadequado ou pouco relevante, perda de competitividade individual e falta de 

habilidades políticas do potencial membro inovador estão relacionados com a falta de 

comunicação e de novas ideias para os demais membros da organização; 

b) falta de status de um membro ou relacionamento conflitante com o grupo está 

negativamente relacionada à aceitação de novas ideias por parte de outros membros da equipe, 

o que provavelmente levará a situações em que as inovações não são aceitas por causa da pessoa 

que as propõe, e não por seu conteúdo; 

c) quanto menos uma ideia é vinculada com objetivos importantes imediatos ou 

com erros e retrabalhos custos, menor é a aceitação por outros membros da equipe, 

principalmente em momentos de alta carga de trabalho; 

d) identidade coletiva exacerbada e cultura de grupo caracterizada por normas de 

aversão ao risco exigem compatibilidade da nova ideia ou experiência com as mentalidades 

ocupacionais para a aceitação pelos demais membros da organização. 

Para o processo de Integração, identificaram-se três tipos significativos de 

obstáculos que contribuem para impedir a implementação de novas ideias em toda a 

organização (SCHILLING e KLUGE, 2009): 

a) alocação ineficaz de recursos concomitante à competição por eles entre as 

equipes; 

b) falta de apoio da alta administração causada por conflito entre a ideia inovadora 

e o conhecimento/visão vigente de pessoas poderosas, crenças e valores desatualizados em parte 

da gerência sênior, longos períodos de sucesso corporativo e baixa rotatividade de pessoas da 

alta administração estão negativamente relacionados com a alta administração suporte para 

inovações e 

c) resistência ativa das unidades organizacionais contra a inovação, fruto de uma 

organização que não tenha uma orientação de aprendizagem. É a síndrome de não invento que 

ocorre quando funcionários podem se recusar a adotar uma ideia, a menos que a tenham 

sugerido, e combinam isso com ciúmes e ressentimentos. 
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Ainda que haja produção de conhecimentos e aprendizagem organizacional, isto 

não significa que haja sua externalização - conforme sua definição do modelo de Nonaka (1994) 

– ou a institucionalização – conforme o modelo 4I–podendo ser comprometida. 

 
A institucionalização significa a implementação de um entendimento compartilhado 

em sistemas, estruturas, procedimentos, regras e estratégias que agora se tornam 

independentes de suas origens individuais ou grupais e orientam a ação organizacional 

normal. Impedir a institucionalização significa que ocorre aprendizagem 

organizacional, mas é esquecida ou não codificada para uso posterior. A 

institucionalização de inovações ou lições aprendidas não ocorre; eles não são 

implementados em sistemas organizacionais, estruturas, procedimentos, regras e 

estratégias (SCHILLING e KLUGE, 2009). 

 

Por último, foram identificados cinco conjuntos de barreiras que impedem a 

Institucionalização e, consequentemente, a aprendizagem organizacional, principalmente de 

natureza ação-pessoais e organizacionais-estruturais. São estes: 

a) falta de confiança na própria inovação motivada pelas constantes modificações 

tecnológicas e modas de gerenciamento, já que em breve estarão desatualizadas; 

b) habilidades e conhecimentos deficientes para adotar a inovação por parte das 

equipes e funcionários causados pela falta de tempo, espaço e recursos organizacionais para 

apoiar o processo de implementação;  

c) alta rotatividade dos funcionários, causando descontinuidade e interrupção da 

memória organizacional, especialmente se o conhecimento for implícito,  

d) falta de habilidades da alta direção, baseada na crença de que a inovação virá 

automaticamente, para fornecer uma implementação consistente e sistemática de práticas que 

valorizem e favoreçam o surgimento de inovações e 

e) comportamento contra ativo, resistente, e oportunista das unidades 

organizacionais e membros, mais preocupados com os problemas imediatos de sua equipe que 

os gerais da organização. Isto se agrava se não houver mecanismos de controle de 

comportamento desviante. Como resultado, quanto menor o risco de ser penalizado e quanto 

maior o lucro (pessoal) do comportamento desviante, mais provável é o surgimento de uma 

aprendizagem oportunista. 

Por fim, as barreiras descritas representam, isoladamente ou em grupos, obstáculos 

à aprendizagem organizacional e à criação de conhecimento, não sendo escopo deste estudo 

verificar que tipos de combinações de barreiras ou espécies de organizações se correlacionam 
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com as distintas barreiras. Assim, serão incorporados mecanismos de enfrentamento a estas 

barreiras que farão parte da arquitetura do artefato aqui concebido com vistas a mitigar seus 

efeitos e promover o compartilhamento de experiências e lições aprendidas que podem ser a 

matéria-prima de novos conhecimentos e inovação para as organizações que o implantarem. 

É importante salientar que a proposta de mecanismo de atenuação das barreiras à 

aprendizagem organizacional, na visão da Design Science, que, como será visto no item 3.1, foi 

a abordagem assumida nesta pesquisa, não pretende ser uma solução ótima, mas sim satisfatória. 

Portanto esses mecanismos não pretendem eliminar as barreiras, mas apenas diminuir seus 

efeitos. 

Em ultrapasse as barreiras reunidas e sistematizadas por Schilling e Kluge (2009), 

foram encontradas outras, que consistem, basicamente, na falta de ambiente e recursos físicos 

ou mesmo uma ferramenta que possibilite o registro e a consulta das experiências e que 

remetem à própria concepção deste artefato, este tendo o potencial de saná-las produzindo um 

método adequado e que considere a natureza humana e social da criação do conhecimento. À 

guisa de exemplo, segundo Graham e Thomas (2008), a realidade frequentemente observada é 

de que a maioria dos esforços em elaboração de sistemas de feedback são informais, sendo a 

informação transferida geralmente de modo verbal para grupos limitados de pessoas. Outra 

barreira não citada antes por Schilling e Kluge (2009) consiste no fato de as lições aprendidas 

não estarem prontamente disponíveis em formato facilmente recuperável para todos os usuários 

em potencial (KARTAM, 1996), razão pela qual, e como já referido, a elaboração em si deste 

artefato é solução a estas barreiras. 

Sik-Wah Fong e Chu (2006) também citam como barreiras ao compartilhamento do 

conhecimento nas organizações as restrições de tempo, que resultam da carga de trabalho 

pesada e da natureza intensiva do trabalho dos profissionais, seguidas por um ambiente de 

trabalho competitivo, falta de estratégias proativas de gerenciamento, falta de infraestrutura de 

Tecnologia da Informação, falta de responsabilidades definidas, bem como orçamento 

designado para esta atividade. Ainda segundo estes autores o gerenciamento eficaz do 

conhecimento requer soluções híbridas envolvendo pessoas, processos e tecnologia.  

No quadro motivacional dos membros da organização, é importante ressaltar que a 

mera existência de um método para registrar experiências e valorá-las, pontuando cada 

manifestação individual, representa a maneira de tornar explícita à alta administração a 

participação de cada colaborador no esforço conjunto da empresa, podendo significar essas 

pontuações a diferença não só entre receber ou não premiações e bonificações por desempenho 
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e angariar o respeito de seus pares, mas também influenciar na sua longevidade nos quadros da 

organização. 

Neste ponto, é oportuna a comparação, sob o ponto de vista das abordagens da 

gestão do conhecimento, proposta em Hansen et al. (1999), dos artefatos para registrar as lições 

aprendidas, descritos em 2.1.2, e deste que aqui se desenvolve. Para tanto o quadro 3 traz sua 

categorização segundo as duas abordagens, de codificação e de personalização, bem como da 

abordagem de enfrentamento às barreiras ao compartilhamento do conhecimento. 

 

Quadro 3 - Resumo das abordagens e artefatos de lições aprendidas 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na trilha do modelo de criação do conhecimento organizacional de Ikujiro Nonaka 

(1994), as barreiras a essa aprendizagem organizacional sistematizadas por Schilling e Kluge 

(2009), bem como as formas de sua superação adiante propostas, é que se deu a base para a 

concepção da arquitetura do artefato a ser produzido nesta dissertação, fazendo uso dos 

conceitos e da dinâmica preconizada naqueles modelos teóricos, de modo a coletar, armazenar, 

resgatar e combinar experiências relevantes para contribuir para a melhoria da construtibilidade 

dos projetos de construção, bem como contribuir para a gestão do conhecimento das empresas, 

aumentando sua competitividade. 

Codificação Personalização

IKIS-Constructability (Interactive knowledge-intensive System) 

Kartam(1996)
x

Project Navigator, Saad (1998) x

Abordagem de redes neuro-difusa combinados a algoritmos genéticos, Yu e 

Skibniewski (1999)
x

ARCON, Poon, Potts e Cooper(1999) x

Método computadorizado de engenharia de valor (VE), Assaf; Jannadi e AL-

Tamimi (2000) 
x

Banco de soluções de projeto de acordo com conflitos de projeto resolvidos

por TRIZ,  Mann e Hey (2003)
x

Modelo conceitual de criação de conhecimento em equipes de projetos 

multidisciplinares, Fong (2003) 
x

DrChecks (Design Review Checking System ) e CLL (Corporate Lessons 

Learned), Soibelman et al.(2003) 
x

Abordagem de redes neurais artificiais, Ballal e Sher (2003) x

 ConABKM, Tserng e Lin (2004) x

Registro, classificação e categorização de situações em canteiro de obra,  

Heineck, Santos e Saffaro (2004)
x

CPPMM, Pulaski e Horman (2005) x

Uso de metodo TRIZ para inovação em projetos, Zanni e Rousselot (2006) x

Constructability Review Process - CRP, Dunston e Williamson (2009) x

(VE-KMS), Zhang; Mao e Abourizk (2009) x

knowledge Management System  – KMS, Yang et al (2010) x x

SABE, Silva (2018) x x x

Abordagem 

Artefato

Enfrentamento às 

barreiras ao 

compartilhamento
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia na pesquisa tem a importância justificada pela necessidade de 

fundamentação científica adequada, pela opção de abordagem, pelos métodos e ferramentas 

escolhidos, pela tomada dos recursos e determinação do tempo necessários ao adequado 

planejamento para a consecução dos objetivos do trabalho. Neste capítulo serão tratados os 

aspectos metodológicos envolvidos nessa pesquisa. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Conforme Creswell (2013), a abordagem de uma pesquisa são os planos e os 

procedimentos para a pesquisa que abrangem as etapas de seus grandes pressupostos para 

detalhar métodos de coleta de dados, análise e sua interpretação. De acordo com o mesmo autor, 

a escolha de uma abordagem da pesquisa também se baseia na natureza do no problema a ser 

abordado, nas experiências pessoais dos pesquisadores e no público para o qual o estudo se 

destina. Classificam-se as abordagens nos tipos: quantitativa, qualitativa e mista. 

Esta pesquisa se enquadra na categoria qualitativa, pois a perda de experiência em 

construir é problema social vinculado à ineficiência da indústria da construção, consome 

recursos das empresas e da sociedade, de modo que, se este conjunto de manifestações 

individuais de conhecimento e experiências particulares é capturado e registrado, pode evitar a 

recorrência de erros e falhas cíclicas nos projetos de construção, podendo gerar uma espiral de 

conhecimento, aperfeiçoamento e inovação. Esta afirmação coaduna-se com a definição de 

Creswell (2013) para a pesquisa qualitativa, cuja abordagem se presta a explorar e entender o 

significado que as pessoas ou grupos atribuem a um problema social ou humano. De igual modo, 

afirma que o processo de pesquisa envolve questões e procedimentos emergentes e em 

evidência, com informações e dados tipicamente coletados no ambiente do participante e cuja 

análise de dados é estabelecida de maneira indutiva, dos temas particulares aos gerais, e com o 

pesquisador interpretando o significado dos dados.  

Do ponto de vista do posicionamento filosófico e da visão de mundo do pesquisador, 

entre vários posicionamentos filosóficos e visões de mundo, há o pragmatismo, que não foca 

na descrição dos fenômenos, mas cuja visão emerge de ações, situações e consequências, 

preocupando-se com as aplicações, seu funcionamento eficaz e as soluções para os problemas 

(PATTON, 1990 apud CRESWELL, 2013). Nesta linha, Dresch, Lacerda e Antunes Júnior 
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(2015) relatam “[…]que estudos que discutem a pesquisa na área de gestão têm como referência, 

principalmente, os objetivos e as práticas da pesquisa realizada sob o paradigma das ciências 

naturais e sociais”, e sugerem que essa abordagem excessivamente descritiva deva ser 

complementada com o estudo, também, do projeto e da criação de artefatos, no que se enquadra 

esta pesquisa por objetivar a criação de um artefato que solucione ou amenize um problema 

prático e de relevância nas organizações da indústria da construção civil.  

Com efeito, verifica-se uma descontinuidade entre objetivo e resultado, pois há um 

paradoxo entre o avanço na sofisticação dos métodos e técnicas de pesquisa e sua capacidade 

de resolver problemas práticos (RYNES; BARTUNEK; DAFT, 2001, WORREN; MOORE; 

ELLIOTT, 2002; GUIDE; VAN WASSENHOVE, 2007, apud LACERDA, 2013). No mesmo 

sentido, Alsehaimi, Koskela e Tzortzopoulos (2012), partindo da constatação de que muitos 

estudos no campo da gestão da construção não apresentavam soluções práticas aos problemas 

levantados nas respectivas pesquisas, e isso em virtude da sua inadequação metodológica, 

sugerem a abordagem da design science. De natureza eminentemente pragmática, a pesquisa 

design-science caracteriza-se por buscar a solução de problemas efetivamente relevantes e 

vivenciados. As questões fundamentais abordadas pela pesquisa design science são: “quão útil 

é este novo artefato?”, e “o que demonstra esta utilidade? (VON ALAN et al., 2004, p.91). 

Extrapolando essa ideia, Holmström, Ketokivi e Hameri (2009) advogam a participação do 

pesquisador como integrante da solução dos problemas propostos, em vez de serem meros 

observadores. 

Complementarmente, Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), em se tratando do 

método científico que ampara a pesquisa, frisam que o método científico indutivo ocupa-se de 

afirmar partindo do que é, e o método científico dedutivo ocupa-se de afirmar o que deve ser, 

ao passo que, no método cientifico abdutivo, empregado nesta pesquisa, o pesquisador ocupa-

se de afirmar o que pode ser.  

No intuito de aumentar a relevância das investigações, no sentido de ter-se um 

público claramente identificado a que se destina e com resultados de fácil tradução para a 

sociedade, Van Aken (2005) propõe realizar investigações com integração transdisciplinar 

como sendo a mais adequada à resolução de problemas, devendo ocorrer normalmente no 

contexto de aplicação prática. 

Portanto, aqui não se trata mais de descrever e explicar, mas sim de prescrever. De 

efeito, Simon (1996) propugna a criação de uma ciência do conhecimento com rigor e validade, 

que se proponha a construir artefatos que possuam certas propriedades desejadas, agindo no 
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âmbito da ciência do artificial, ou Ciência do Projeto (DS – Design Science) e o método que a 

constrói a “pesquisa em Ciência do Projeto”, ou “Design Science Research” (MARCH; 

SMITH, 1995; CANTAMESSA, 2003; HEVNER; MARCH; PARK, 2004; MANSON, 2006; 

JÄRVINEN, 2007, apud, LACERDA, 2015). 

Na visão de Lacerda (2013), é importante destacar que a design science tem como 

finalidade conceber e validar sistemas que ainda não existem, usando para tanto conhecimento 

novo, ou recombinando e alterando conhecimento sobre como projetar. Ao projeto, como 

afirmou Simon (1996), cabe ocupar-se de como as coisas devem ser, da concepção de artefatos 

que realizem objetivos, e que podem ser caracterizados em termos de objetivos, funções e 

adaptações. Assim, a Design Science Research se firma como um processo, que serve a 

propósitos eminentemente humanos, dotado de rigor, para o projeto de artefatos capazes de 

resolver problemas observados, sendo submetido à avaliação do que foi projetado em relação 

ao seu funcionamento, e os resultados obtidos são comunicados à comunidade apropriada 

(ÇAĞDAŞ; STUBKJÆR, 2011). 

Sob o ângulo da necessidade da generalização do conhecimento, propugnada por 

Van Aken (2005), há de se realçar que, ainda que as organizações atuando na indústria da 

construção guardem peculiaridades próprias, padecem de um problema comum. Como a 

Design-Science exige que as soluções propostas sejam aplicáveis a pelo menos uma certa classe 

de problemas, esperando-se soluções satisfatórias e viáveis sob a óptica do mundo real e não 

teórico, esse problema comum é a base sobre a qual se formam a generalização e a relevância 

do conhecimento gerado. Consequentemente, a classe de problemas nesta pesquisa foi definida, 

como aventado no item 1.3, com o fluxo e gestão de informações na indústria da construção 

civil. 

No âmbito da Design Science Research, como citado antes, faz-se necessária a 

produção de um artefato, que é o produto da aplicação desse método de pesquisa, porém não é 

consensual nem uniforme sua classificação quanto aos tipos possíveis de artefatos. Para tanto é 

que nesta pesquisa se opta pela classificação de March e Smith (1995), dividida em: 

a) constructos - chamados igualmente de elementos conceituais, ou ainda como o 

vocabulário de um domínio. São os conceitos usados para descrever os problemas dentro de um 

domínio e para especificar as respectivas soluções. De outra forma, constructos “...definem os 

termos usados para descrever e pensar sobre as tarefas.” (MARCH; SMITH, 1995); 

b) modelos são conceituados por March e Smith (1995), como um conjunto de 

proposições ou declarações que expressam as relações entre os constructos. São tratados como 
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representações da realidade que mostram tanto as variáveis de determinado sistema como suas 

interrelações. De outra maneira, um modelo pode também ser considerado uma descrição de 

como as coisas são; 

c) métodos são considerados, por March e Smith (1995), como um conjunto de 

passos necessários para desempenhar determinada tarefa. Podem ser representados 

graficamente ou reunidos em formulações heurísticas e algoritmos específicos. Ainda segundo 

esses autores, os métodos favorecem fortemente não só a concepção, mas também a 

representação das necessidades de melhoria de um determinado sistema e, portanto, são 

criações típicas das pesquisas fundamentadas em Design Science e 

d) instanciações são definidos, por March e Smith (1995), como a implementação 

do artefato em seu ambiente, ou que operacionalizam outros artefatos (constructos, modelos e 

métodos) nesse ambiente. 

De acordo com esta taxonomia, esta pesquisa se propõe à concepção de um método 

que evite, ou atenue, a perda de experiência e conhecimento nos projetos de construção civil, e 

assim se preste a prevenir erros incorridos em projetos passados, inovar e melhorar a 

construtibilidade dos novos projetos, isso, no entanto, considerando a natureza social e 

cognitiva dos participantes das organizações e das vicissitudes inerentes às relações entre 

membro e organização, assim como entre componentes destas organizações. Para tanto, este 

método deverá ser capaz de criar uma sequência de processos e subprocessos que permitam e 

estimulem o compartilhamento de informações na rotina das organizações de construção civil, 

que as validem e registrem segundo uma classificação que guarde afinidade com a rotina da 

construção e que também possam ser recobradas, ou revistas, como lições aprendidas relevantes 

de projetos passados a serem utilizados em situações futuras.  

Como a Design Science ainda é um método de pesquisa relativamente novo, usou-

se aqui como referência a prescrição de Von Alanet al. (2004), em que sugerem a busca e 

atendimento a diretrizes na condução da pesquisa e que são descritas na sequência, bem como 

as ações e referências nesta pesquisa correspondentes à sua efetiva satisfação, conforme quadro 

4. 
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Quadro 4 - Diretrizes do DSR adaptadas a esta pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

3.2 Delineamento da pesquisa 

 

Para Peffers et al. (2007), o método da pesquisa do design deve perfazer seis 

passos, aos quais será associado método aqui escolhido para atingir o objetivo dessa pesquisa, 

conforme apontado nas fases descritas no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Passos para criação de um artefato em design Science. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na fase 1, de pesquisa bibliográfica, onde se definiram as motivações e objetivos 

da pesquisa, o ponto de partida foi o conceito de construtibilidade, que tem nos bancos de lições 

aprendidas parte dos programas de implementação de construtibilidade nas organizações. Estes 

Diretrizes da DSR Aplicação da diretriz

Relevância do artefato

Construtibilidade é “a utilização ótima dos conhecimentos e experiência de construção no

planejamento, concepção, aquisição e operações em canteiro para alcançar os objetivos globais do

projeto”(CII USA,1983). Kartam (1996) afirma que as lições aprendidas podem representar nos

projetos futuros benefícios em custos, prazo, segurança e qualidade, se não forem perdidas.

Senaratne e Sexton (2009), afirma ser necessário, em termos de gestão do conhecimento, a

consideração da dimensão cognitiva em vez de só processamento de informações                                                                

Criação de um novo artefato
Método de compartilhamento, validação, registro, modificação e resgate de lições aprendidas na

construção civil

Processo de Busca da solução

Guiado pelo método de pesquisa Design Science Research utilizou-se conceitos de

construtibilidade, gestão de conhecimento, planejamento e gestão de obras, para propor a solução

ao problema

Rigor da pesquisa

Procedeu-se a ampla revisão bibliográfica nos tópicos de construtibilidade, lições aprendidas e

gestão do conhecimento, bem como na busca de soluções já existentes de modo a referenciar a

solução aqui proposta

Avaliação

A validação ocorreu mediante realização de grupo focal, associado à experimentação do método

em ambiente organizacional simulado, formado por usuários atuantes no mercado da indústria da

construção. 

Contribuições da pesquisa

Fortalecimento do uso do Design Science Research na área de Sistemas de Gestão do

Conhecimento para a construção civil; Proporciona a criação de um método de gestão do

conhecimento e melhoria da construtibilidade para aplicação no âmbito das organizações de

construção civil

Comunicação da pesquisa 
Pesquisa publicada em artigo científico de revista nacional e divulgada em fóruns de entidades

práticas da construção civil como INOVACON-CE, SINDUSCON-CE, SENGE.

Peffers at al (2007) Autor (2018)

Identificação e motivação de problemas.

Definição dos objetivos para uma solução.

Fase 2 - Seleção de parâmetros de classificação de Lições aprendidas

Fase 3 - Identificação de barreiras à aprendizagem organizacional

Fase 4 - Desenvolvimento da arquitetura do modelo

Demonstração.

Avaliação.

Comunicação. Fase 6 - Publicação do artefato

Fase 1 - Pesquisa bibliográfica

Design e desenvolvimento.

Fase 5 - Validação do modelo na comunidade profissional e acadêmica
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bancos de lições aprendidas são os repositórios das experiências relevantes das organizações e 

que conduzem à melhoria da construtibilidade. 

A pesquisa bibliográfica abrangeu literatura nacional e internacional do tema, nas 

seguintes bases de dados: periódicos disponibilizados pela CAPES, Google scholar e portal 

Scielo. As expressões e palavras-chave, em português e respectivas traduções, usadas para a 

pesquisa foram: construtibilidade (constructability), edificabilidade (buildability), lições 

aprendidas (lessons-learned), criação do conhecimento (knowledge creation), gestão do 

conhecimento (knowledge management), aprendizagem organizacional (organizational 

learning), e barreiras à aprendizagem (learning barriers). As palavras e expressões-chave 

foram usadas de forma separada no primeiro momento para formação de uma base de dados 

inicial, que, no segundo momento, foram combinadas para refinamento e seleção das fontes 

mais relevantes ao tema. 

Dada a natureza transdisciplinar desta pesquisa, a tangência ou a pequena 

intercessão das disciplinas da gestão da construção e gestão do conhecimento resultou em base 

de revisão bibliográfica pequena, razão pela qual foi necessário estender o período de busca da 

bibliografia aos últimos 50 anos, no que contribuiu também a busca dos conceitos seminais e 

centrais e suas evoluções no âmbito de cada disciplina, possibilitando sua melhor compreensão 

e emprego da ideia do artefato aqui proposto. 

As fases dois, três e quatro, quando ocorreu o desenho e o desenvolvimento da 

arquitetura do artefato, envolveram a sua concepção e formato. Para tanto, lançou-se mão dos 

conceitos e parâmetros aduzidos até aqui na pesquisa bibliográfica, conferindo coerência lógica 

ao modelo e proporcionando uma ferramenta de solução para a questão problema inicial. Com 

efeito, a arquitetura do artefato proposto deve exprimir algumas características que lhe 

proporcionem o potencial para se tornar uma ferramenta eficaz da gestão do conhecimento e 

influencie na melhoria de construtibilidade dos projetos futuros. 

Assim, com amparo na pesquisa bibliográfica, a macro arquitetura foi concebida 

como proposta na figura 5, de modo a contemplar um módulo onde o conhecimento explícito 

possa ser codificado, armazenado e recuperado, também chamada de abordagem mecânica, 

além de um módulo no qual a interação humana seja viável na forma de uma rede de 

conhecimento e comunidade de prática, denominada abordagem orgânica, conforme exposto 

em 2.2. 
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Figura 5 - Macro arquitetura do artefato SABE 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

O artefato foi denominado SABE – Sistema de Aprendizado Baseado na 

Experiência. 

Na fase cinco, ocorreram a demonstração e validação do artefato (ver figura 5). 

Segundo Von Alan et al. (2004), a avaliação de artefatos pode ser feita segundo critérios de 

funcionalidade, integridade, consistência, precisão, desempenho, confiabilidade, usabilidade, 

adequação à organização, bem como outros atributos de qualidade relevantes. Para efeito desta 

pesquisa, de natureza qualitativa, e de acordo com os objetivos traçados no seu início, os 

critérios de funcionalidade, usabilidade e adequação à organização foram os escolhidos. Além 

disso, segundo Tremblay, Hevner e Berndt (2010), a pesquisa baseada em Design Science 

Research deve ir além do desenvolvimento do artefato e expor evidências de que o artefato 

poderá ser utilizado para resolver problemas reais.  

Para Von Alan et al. (2004), o design é inerentemente uma atividade iterativa e 

incremental, sendo a fase de avaliação uma oportunidade de colher informações essenciais para 

a fase de construção do artefato. Um artefato de design é completo e eficaz quando satisfaz os 

requisitos e restrições do problema que deveria resolver.  

Caplan (apud DIAS, 2000) define grupo focal como “[…] pequenos grupos de 

pessoas reunidos para avaliar conceitos ou identificar problemas”. Acerca da utilização do 

grupo focal como instrumento metodológico, Silva et al. (2014) desenvolveram um trabalho 

onde o grupo focal é uma técnica de coleta de dados que pode ser utilizado em diferentes 

momentos do processo de pesquisa, podendo ser utilizado como o método isolado ou 

combinado com outros métodos e que vem sendo cada vez mais usado em projetos de pesquisa. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Dias (2000) acentua que ainda que inicialmente a técnica tenha 

despertado o interesse dos profissionais de Marketing, tem sido utilizada por sociólogos, 

engenheiros e outros pesquisadores acadêmicos. Para Dresch, Lacerda e Júnior (2015), o grupo 

focal (focus group) é uma modalidade de coletar dados, de natureza qualitativa, que busca o 

entendimento das considerações que um grupo de pessoas teve com base numa experiência, 

Acesso Usuário

Consulta de LAs Módulo Consulta

Submissão 
/Revisão de 
experiência

Módulo 
Socialização

Avaliação Registro de LA
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ideia ou evento, além de suas características reforçarem a contribuição para o entendimento de 

um assunto, principalmente quando os participantes têm características em comum e interação 

relevante com o tema em discussão (KRUEGER E CASEY, 2009), conforme ocorre neste 

estudo. 

Assim, após o primeiro desenho da arquitetura, esta foi submetida à apreciação de 

um grupo de profissionais atuantes na comunidade técnica da construção. A primeira fase da 

validação resultou da formação e desenvolvimento de um grupo focal, e na segunda ocasião, 

após alterações e incrementos nessa arquitetura original, resultantes da interação promovida 

neste grupo focal, procedemos à sua aplicação experimental em um ambiente controlado para 

verificar suas qualidades. Isto ocorreu mediante efetiva implantação do artefato como pasta de 

trabalho do Excel em um ambiente de intranet simulado via grupo de e-mailing, posteriormente 

detalhado no item 4.3. 

 

 Figura 6 - Fluxo de validação e demonstração do SABE. 

 

 Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Com efeito, como ilustrado na figura, realizou-se inicialmente um grupo focal com duração de 

1h30min, com a participação de sete engenheiros civis com as atribuições funcionais nas 

organizações onde atuam descritas no quadro 6, além de nós (o autor) como moderador. Esses 
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profissionais, de vasta experiência no mercado da construção, foram instruídos sobre os 

principais conceitos e definições do tema abordado na pesquisa, de modo que pudessem 

contribuir efetivamente na sua validação. 

A atividade no grupo focal contribuiu com a visão e experiência dos profissionais 

sobre a arquitetura do SABE, sua adequação ao objetivo a que se propõe e sua adequação à 

rotina e à necessidade das organizações. A validação da arquitetura privilegiou os aspectos de 

classificação das lições aprendidas no Módulo de Consulta, bem como os mecanismos de 

estímulo ao compartilhamento de experiências e atenuação de barreiras à aprendizagem do 

Módulo de Socialização, onde foram acatadas as sugestões dos participantes em critérios de 

classificação das lições aprendidas, assim como em critérios de validação e ponderação da 

relevância das lições aprendidas no artefato. 

 

                  Quadro 6 - Composição funcional do Grupo Focal. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

No segundo momento, e dando sequência à fase de validação, o artefato foi 

experimentado de modo a percorrer todos os seus subprocessos como se fosse no âmbito da 

rotina organizacional. Os usuários foram anteriormente treinados e familiarizados com os 

conceitos inerentes ao artefato e às suas funcionalidades, e a implantação foi conduzida em 

todos os procedimentos possíveis no artefato, simulando sua viabilidade operacional dentro de 

um ambiente organizacional (ver figura 6). 

Neste sentido, e dado que o artefato foi concebido para atuar em ambiente 

organizacional, dotado de intranet ou rede similar, e de modo a avaliar sua funcionalidade, 

usabilidade e adequação à organização, o SABE foi experimentado em um ambiente virtual 

simulado com estas características. Para isso, foi criado um e-mail para o Comitê de Avaliação 

(CA), bem como foi instituído um grupo de e-mailing, incluindo todos os usuários cadastrados, 

que simulou esse ambiente de intranet e por onde fluíram todas as informações do grupo 

formado, possibilitando uma comunicação imediata entre todos os usuários e o CA e vice-versa. 

Fase 5-Validação do SABE

Quantidade de 

participantes grupo focal

Engenheiro de obras 2

Supervisor  de obras 2

Diretor de empresa 2

Mestrando Eng
o
. Civil 1

Total 7

Função
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Assim, os usuários tiveram a oportunidade de compartilhar, ver compartilhamentos, 

comunicarem-se entre si, ou com o CA, ter acesso às informações atualizadas, permitindo uma 

irrestrita socialização entre os usuários bem como acesso ao conhecimento explícito registrado, 

tendo sido testadas todas as possibilidades do SABE. 

Com vistas a possibilitar a submissão de lições aprendidas (LAs), ou suas revisões, 

usando as estratégias do tipo reservada ou do tipo anônima (ver item 4.2.) foi criado um e-mail 

de acesso comum aos participantes cuja senha lhes foi franqueada. Esta situação foi concebida 

de modo a manter a identidade do usuário desconhecida aos demais usuários ou até mesmo do 

CA, que somente era publicada via lista de e-mailing após a avaliação, caso considerada 

relevante e validada a submissão. Para garantir a reserva ou anonimato do compartilhamento, 

além dos campos de identificação do usuário serem pintados em preto na planilha, impedindo 

sua identificação pelo CA, as informações do e-mail anônimo eram apagadas toda vez que 

fossem usadas. Assim, uma vez usado esse e-mail, era baixado e apagado, garantindo que 

apenas os membros do CA tivessem acesso a toda atividade neste e-mail.  

A figura 7 ilustra o ambiente de simulação, onde os elementos “I” são os usuários 

independentes e os elementos “E” representam os usuários que trabalham em equipe em uma 

mesma empresa. 

 

Figura 7 - Ambiente organizacional simulado - SABE 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Complementarmente ao ambiente virtual ilustrado na figura 6, com a simulação do 

SABE, foi possível o desenvolvimento de uma pasta eletrônica capaz de perfazer todas as ações 

possíveis no SABE, com todos seus processos e subprocessos, desde o acesso ao artefato no 

cadastro de usuários novos bem como aos Módulos de Consulta e Socialização (ver itens 4,1 e 

4.2). Tal arquivo consiste em um arquivo do tipo Excel, pasta eletrônica, composta de várias 

abas de planilhas eletrônicas, ligadas por hiperlinks, que possibilitaram a simulação de todos os 

passos e situações previstas no artefato, desde o cadastro dos usuários, a consulta de lições 

aprendidas, submissão e revisão de lições aprendidas dos usuários ao Comitê de Avaliação, até 

a validação e registro nesta pasta de todas as lições aprendidas, com suas respectivas relevâncias 

e pontuação dos usuários.  

A pasta contém uma aba-guia, chamada de “Menu SABE”, figura 8, onde se 

encontra um roteiro sequenciado, dotado das opções citadas antes, de onde sempre se parte e 

para onde sempre é possível se retornar após cada ação realizada; uma aba denominada “BI 

Usuários”, figura 9, onde constam as informações básicas dos usuários e suas pontuações, 

decorrentes das lições aprendidas submetidas e aprovadas pelo Comitê de Avaliação. Também 

contém uma aba com o cadastro de todas as lições aprendidas validadas, figura 10, bem como 

abas com todas as lições aprendidas e suas classificações, exemplificada na figura 11, além de 

abas com planilhas auxiliares e sem informações preenchidas para submissão de novas lições 

aprendidas ou revisão de lições aprendidas já constantes da aba “BI LA”, que significa a aba 

contendo o banco de informações de lições aprendidas do SABE. 
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Figura 8 - Aba-guia do SABE com instruções para seu uso. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

P 1 o Sr(a) é usuário cadastrado?
Sim Não

BI Usuários  e dirigir-se à pergunta P2

P 2 O Sr(a) deseja consultar alguma Lição Aprendida no Banco de Informaçãos - BI LA - do SABE
Sim Não

BI LA

P 3 O Sr(a) deseja compartilhar alguma experiência ou  Lição Aprendida - LA  ?
Sim Não

P 4 O Sr(a) deseja revisar alguma  Lição Aprendida - LA - do Banco de Infomrações do SABE  ?

Sim Não

  REVISÃO DE LIÇÃO APRENDIDA  LA

Caso a resposta seja NÃO, proceder ao registro do usuário clicando em

AUTORIA

Se o  Sr(a) deseja submeter sua LA  com outros usuários deverá escolher a opção - GRUPO
Se o  Sr(a) deseja submeter sua LA sozinho deverá escolher a opção -  INDIVÍDUO 

Caso a resposta seja NÃO, encerrar o processo

   e consultar a  LA de interesse  e refazer pergunta P2

Se o Sr(a) deseja que sua proposta  de LA seja visualizada e conhecida por todos os usuários deverá 

escolher a opção  - PÚBLICA

Se o Sr(a) deseja que sua proposta  de LA seja visualizada e conhecida somente pelo Comitê de 

Avaliação - CA - deverá escolher a opção  - RESERVADA

Se o  Sr(a) deseja que sua identidade seja conhecida por todos os usuários deverá escolher a opção - 

CONHECIDA 

Submissão de LACaso a resposta seja SIM ler instruções abaixo e clicar Preencher e refazer pergunta P3

VISUALIZAÇÃO

IDENTIDADE

                          MÓDULO DE SOCIALIZAÇÃO                          

SUBMISSÃO DE LIÇÃO APRENDIDA  LA

AUTORIA

VISUALIZAÇÃO

Se o Sr(a) deseja que sua proposta de revisão de  LA seja visualizada e conhecida por todos os 

usuários deverá escolher a opção  - PÚBLICA

Se o Sr(a) deseja que sua proposta  de revisão LA seja visualizada e conhecida somente pelo Comitê 

de Avaliação - CA - deverá escolher a opção  - RESERVADA

Caso a resposta seja SIM ler instruções abaixo, clicar Revisão de LA Preencher e refazer P4

Se o  Sr(a) deseja submeter sua LA sozinho deverá escolher a opção -  INDIVÍDUO 

Se o  Sr(a) deseja submeter sua LA  com outros usuários deverá escolher a opção - GRUPO

Encerrar o processo e enviar esta planilha ao email sabecomite@gmail.com

 Roteiro DO SABE - SISTEMA DE APRENDIZAGEM BASEADO NA EXPERIÊNCIA

MÓDULO DE ACESSO

Caso a resposta seja NÃO, dirigir-se à  pergunta P4

Caso a resposta seja SIM, dirigir-se à próxima pergunta P2

Caso a resposta seja NÃO, dirigir-se à próxima pergunta P3

Se o  Sr(a) deseja que sua identidade seja conhecida somente se  a LA for validada pelo Comitê de 

Avaliação deverá escolher a opção -  ANÔNIMA (pintar as células de sua identidade em preto)

MÓDULO DE CONSULTA

Caso a resposta seja SIM clicar em 

BI Usuários

BI LA

Submissão de LA

Revisão de LA
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    Figura 9 - Planilha BI Usuários 

 

    Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

   Figura 10 - Banco de LAs - Lições aprendidas. 

 

    Fonte: Elaboração própria (2018). 

PÁGINA

NOME CPF E-MAIL FUNÇÃO ATRIBUTO PONTUÇÃO

Usuário 1 31521887239 Usuário1@provedor.com.br Engo. Civil MCA 45

Usuário 2 14946853232 Usuário2@provedor.com.br Engo. Civil MCA 18

Usuário 3 6754268386 Usuário3@provedor.com.br Estagiária Comum

Usuário 4 11049757965 Usuário4@provedor.com.br Diretor tecnologia Comum

Usuário 5 32112345698 Usuário5@provedor.com.br Diretor Comum

Usuário 6 65498732157 Usuário6@provedor.com.br Diretor Técnico Comum

Usuário 7 48965712373 Usuário7@provedor.com.br Engo. Civil P&D Comum

Usuário 8 21589873253 Usuário8@provedor.com.br Projetista Comum 81

Usuário 9 14587625324 Usuário9@provedor.com.br Projetista Comum 29

Usuário 10 54879652224 Usuário10@provedor.com.br Projetista Comum

Usuário 11 54782154985 Usuário11@provedor.com.br Engo. Civil Comum

Usuário 12 25368749853 Usuário12@provedor.com.br Desenhista Comum

Usuário 13 32578954783 Usuário13@provedor.com.br Desenhista Comum

Usuário 14 37842658932 Usuário14@provedor.com.br Engo. Civil MCA 11

Usuário 15 78569312942 Usuário15@provedor.com.br Enga. Civil Profa. Comum

Usuário 16 235.758.456-31 Usuário16@provedor.com.br Engo. Civil Comum 24

Usuário 17 425.858.556-13 Usuário17@provedor.com.br Suprimentos Comum 17

Usuário 18 165.832.759-47 Usuário18@provedor.com.br Enga. Civil Orçamentista Comum 18

BASE DE INFORMAÇÕES DE CADASTRO E USUÁRIOS

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

USUÁRIO

Voltar ao Menu

Pg.

CODIGO TITULO LIÇÃO APRENDIDA EFEITO ETAPA CONSTRUTIVA FASE CICLO VIDA RELEVÂNCIA

180319-1 ARRASADOR MECÂNICO DE ESTACAS Custo B.3.5 Fundações Profundas Construção 21

180319-1 ARRASADOR MECÂNICO DE ESTACAS Prazo B.3.5 Fundações Profundas Construção 21

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Custo B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Prazo B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Qualidade B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Satistafação Cliente B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Segurança Trabalho B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-2 1ª fiada de bloco de gesso Custo B 5.1.3   Alvenaria de blocos Construção 18

180417-2 1ª fiada de bloco de gesso Sustentabilidade B 5.1.3   Alvenaria de blocos 18

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Custo B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Prazo B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Qualidade B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Satistafação Cliente B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180618-1 Gabarito Portas Sustentabilidade B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Custo B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Prazo B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Qualidade B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Satistafação Cliente B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180620-1 Representação legal de Fornecedor Qualidade B.2.1.5 Administração da obra e despesas gerais Construção 17

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Qualidade B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180623-1  EAP CUSTOMIZADA Custo B.5.2 Orçamentos Projeto e Planejamento 29

180623-1  EAP CUSTOMIZADA Qualidade B.5.2 Orçamentos Projeto e Planejamento 29

180623-1  EAP CUSTOMIZADA Prazo B.5.2 Orçamentos Projeto e Planejamento 29

180625-1 Escolher tipo de estrutura depois de estudar os recusross disponiveis na região Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180625-1 Escolher tipo de estrutura depois de estudar os recusross disponiveis na região Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180625-1 Escolher tipo de estrutura depois de estudar os recusross disponiveis na região Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Qualidade B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Qualidade B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

BANCO DE LIÇÕES APRENDIDAS

Voltar ao Menu



74 

 

 
 

      Figura 11 - Exemplo de lição aprendida 

 

      Fonte: Elaboração própria (2018). 

CÓDIGO

1. O USÁRIO DEVERÁ PREENCHER SEUS DADOS INDIVIDUAIS;

2. DEVERÁ  ESCOLHER, EM GUIA  ANEXO, QUAIS OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA 

4. DEVERÁ ESCOLHER OBRIGATORIAMENTE ENTRE AS ESTRATÉGIAS DE SUBMISSÃO AS QUE MAIS LHE CONVÉM

5. CASO A SUBMISSÃO SEJA FEITA POR MAIS DE 1 USUÁRIO, ESTES DEVERÃO PRENCHER FORMULÁRIO DE ADESÃO

USÁRIO Paulo Figueiredo/Frederico Coelho

CPF: ENDEREÇO ELETRÔNICO: paulofig44@gmail.com

FUNÇÃO: ENGENHERO CIVIL EMPRENDIMENTO: Shopping Pátio Marabá

TÍTULO DA LIÇÃO APRENDIDA PALAVRAS CHAVE

ARRASADOR MECÂNICO DE ESTACAS ESTACAS / ARRASAR

EFEITO PRODUZIDO

CUSTO QUALIDADE PRAZO

SEGURANÇA DO TRABALHO SATISFAÇÃO CLIENTE SUSTENTABILIDADE

DESCRIÇÃO DO EFEITO PRODUZIDO

ETAPA CONSTRUTIVA: B.3.5 Fundações profundas

FASE CICLO DE VIDA DO PROJETO CONSTRUÇÃO

ESTRATÉGIA VISUALIZAÇÃO: PÚBLICA RESERVADA

ESTRATÉGIA IDENTIDADE: CONHECIDA ANÔNIMA

ESTRATÉGIA AUTORIA: INDIVÍDUO GRUPO

OS CAMPOS ANTERIORES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, CASO CONTRÁRIO O USUÁRIO

DEVERÁ VOLTAR AO INÍCIO DESTE FORMULÁRIO E PREENCHE-LOS ADEQUADAMENTE 

REGISTROS ABAIXO SERÃO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO-MCA

EFEITOS CUSTO PRAZO QUALIDADE SEGURANÇA SATISFAÇÃO TOTAL

MCA 1 7 10 0 0 3 21

MCA 2 8 10 1 1 5 26

MCA 3 6 8 1 0 1 16

MÉDIA ARITIMÉTICA DAS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO 21

REAPRESENTAR LIÇÃO APRENDIDA PARA NOVA AVALIAÇÃO?

SIM NÃO

USUARIO 1 21,0 USUÁRIO 2 21,00 USUARIO 3 USUÁRIO 4

CÓDIGO DA LIÇÃO APRENDIDA

ANEXOS À LIÇÃO APRENDIDA

A economia de tempo de execução em 75% do tempo previsto para esta etapa produz efeitos imediatos no prazo e 

efeitos mediatos no custo, pois com a redução de tempo há a redução dos custos fixos que incidem sobre o tempo 

de obra, de modo que quanto mais se encurta o crongrama menos se gasta com este item do custo total.

Como o faturamento mínimo é de R$ 7500,00 é necessario haver 

7.500/32,99 = 227,34 m³  de estacas a arrasar para que a opção com 

arrasador mecânico seja viável, se a restrição de prazo não for impositiva

0

CASO O TOTAL OBTIDO SEJA 0 ( ZERO) O COMITÊ AVALIARÁ SE PODERÁ SER REAPRESENTADA, OU DEFINITIVAMENTE

IGNORADA, DO CONTRÁRIO DEVERÁ SER FEITO O REGISTRO DA LIÇÃO APRENDIDA NO BANCO DE INFORMAÇÕES,

DA PONTUAÇÃO DO(S) USUÁRIO(S) E EMITIDA CIRCULAR DE AVISO A TODOS OS USUÁRIOS DE QUE HÁ NOVA LA

PONTUAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA

DEERÁ SER GERADO CÓDIGO DA LIÇÃO APRENDIDA A PARTIR DA DATA DE VALIDAÇÃO SEGUIDA DA INDICAÇÃO DA

ORDEM CRONOLÓGICA DE VALIDAÇÕES DO DIA NO FORMATO AA/MM/DD, SEPARADOS POR DÍGITO SERADOR

180319-1

1

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE LIÇÕES APRENDIDAS EM OBRAS DE EDIFICAÇÕES
180319-1

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3. DEVERÁ DESCREVER E ANEXAR DADOS QUE RATIFIQUEM OS CRITÉRIOS ESCOLHIDOS, SOBRETUDO OS EFEITOS

PRODUZIDOS PELA LIÇÃO APRENDIDA

37842658932

o Efeito positivo de prazo, com 75% de economia sempre existe dado que a opção com arrasador mecânico é muito

mais rápida, porém, como há faturamento mínimo para viabilizar o arrasador mecânico, função das mobilizações e

desmobilizações de equipamentos, é necessário uma quantidade mínima de volume de estaca a ser arrasada para

que esta viabilidade seja alcançada

AVALIAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA / ESTRATÉGIA PONTUAÇÃO

O COMITÊ DEVERÁ AVALIAR CADA EFEITO PRODUZIDO COM RELAÇÃO À SUA RELEVÂNCIA, ATRIBUINDO-LHES PESOS

QUE PERTENCEM À ESCALA DE 0 A 10 , ONDE "0" SIGNIFICA IRRELEVÂNCIA,  E "10" SIGNIFICA RELEVÂNCIA MÁXIMA

AVALIAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA

SUSTENTABILIDADE

1

Voltar ao Menu
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As últimas planilhas são guias acessórias e não preenchíveis para auxílio aos 

usuários a classificarem as lições aprendidas submetidas ou revisadas, classificações estas que 

fazem parte da abordagem mecânica (ver item 4.2) e são critérios de busca para as consultas e 

submissões/revisões de lições aprendidas.  

Os usuários foram integrados ao ambiente de simulação até a situação final de 18 

usuários cadastrados (ver figura 7), sendo 12 sem vinculação entre si ou a uma mesma empresa, 

aqui chamados de usuários independentes e mais seis usuários trabalhando em equipe numa 

mesma empresa, aqui chamados de usuários empresa, com características do quadro 7. A coluna 

atributo refere-se à categoria do usuário que é membro ou não do Comitê de Avaliação (MCA), 

portanto habilitado a avaliar as submissões/revisões de LAs. Todos os usuários foram treinados 

sobre como usar o SABE e como compartilhar suas experiências relevantes, empregando as 

estratégias que lhes conviessem, tudo dentro do ambiente organizacional virtual criado. Os 

usuários independentes foram treinados individualmente e os da empresa, treinados em 

conjunto. 

 

    Quadro 7 - Composição dos usuários do SABE 

 

    Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

USUÁRIO TIPO FUNÇÃO ATRIBUTO

Usuário 1 Independente Eng
o
. Civil MCA

Usuário 2 Independente Eng
o
. Civil MCA

Usuário 3 Independente Estagiária Comum

Usuário 4 Independente Diretor tecnologia Comum

Usuário 5 Independente Diretor Comum

Usuário 6 Independente Diretor Técnico Comum

Usuário 7 Independente Eng
o
. Civil P&D Comum

Usuário 8 Empresa Projetista Comum

Usuário 9 Empresa Projetista Comum

Usuário 10 Empresa Projetista Comum

Usuário 11 Empresa Eng
o
. Civil Comum

Usuário 12 Empresa Desenhista Comum

Usuário 13 Empresa Desenhista Comum

Usuário 14 Independente Eng
o
. Civil MCA

Usuário 15 Independente Eng
a
. Civil Profa. Comum

Usuário 16 Independente Engo. Civil Comum

Usuário 17 Independente Eng
a
. Civil Comum

Usuário 18 Independente Eng
a
. Civil Comum
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Após a formação do grupo, foram cadastrados os primeiros usuários e publicada, 

via e-mailing, a primeira versão da pasta de trabalho com o SABE. Esta pasta continha duas 

Lições Aprendidas registradas, chamadas de LAs semente, como forma de exemplificar o 

compartilhamento e estimular os usuários à participação. Desde os primeiros 

compartilhamentos, a avaliação acerca da relevância das lições aprendidas foi realizada por três 

membros nomeados para o CA que ponderaram cada compartilhamento de experiência segundo 

seus efeitos produzidos, e cuja média dos somatórios individuais de cada MCA representou a 

relevância daquela experiência. Para efeito desta pesquisa, qualquer LA com relevância maior 

do que zero foi publicada. A figura 12 ilustra a área da planilha de submissão onde é feita a 

avaliação das LAs submetidas.  

 

Figura 12 - Área da planilha com exemplo de avaliação da relevância das LAs 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na sequência, as interações ocorreram entre os usuários e o Comitê de Avaliação a 

partir do grupo de e-mailing, cujo e-mail de contato foi sabecomite@gmail.com, e quando a 

submissão foi submetida na categoria “reservada” ou “anônima” através do e-mail 

usanonimo590@gmail.com.  

Assim, o artefato foi simulado de modo a percorrer todos os seus subprocessos 

como se no âmbito da rotina organizacional, no qual o usuário foi conduzido em todos os 

procedimentos possíveis no artefato, simulando sua viabilidade operacional em: 

a) acesso ao artefato; 

b) cadastro de usuários; 

c) consulta de lições aprendidas no Banco de informações do SABE; 

mailto:sabecomite@gmail.com
mailto:usanonimo590@gmail.com
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d) submissão de lições aprendidas com sua respectiva classificação e o uso das 

estratégias de submissão; 

e) revisão de lições aprendidas com sua respectiva classificação e o uso das 

estratégias de submissão permitidas nesta modalidade;  

f) registro das lições aprendidas e pontuação dos usuários, com ranqueamento dos 

mesmos segundo suas pontuações; 

g) publicação, entre os usuários, das novas lições aprendidas validadas. 

Na fase 6 da pesquisa, foi o trabalho divulgado em revista nacional (será 

completado após a publicação). 

Assim, uma vez estabelecido o método e seu delineamento passou-se à simulação 

do artefato e coleta de resultados da pesquisa.  
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4 RESULTADOS 

 

A concepção da arquitetura do artefato SABE - Sistema de Aprendizado Baseado 

na Experiência - levou em conta os conceitos anterior e amplamente explorados da 

construtibilidade e da gestão de conhecimento, incorporando em sua estrutura mecanismos que 

favoreçam a coleta e uso das experiências adquiridas com vistas a gerar conhecimento e 

melhorar o nível de construtibilidade dos projetos de construção. 

A pesquisa bibliográfica inicial proporcionou a compreensão de que os programas 

de lições aprendidas careciam de efetividade por desconsiderarem a natureza cognitiva e social 

no processo de aprendizagem organizacional, envolvendo aspectos de cultura das organizações 

e pessoas que as compõem, razão pela qual foi necessário expandir da revisão da literatura, para 

além da construtibilidade e dos programas de lições aprendidas, abrangendo a criação e gestão 

do conhecimento e as barreiras à sua criação. Assim é que, conforme afirmação de Schilling e 

Kluge (2009), apoiados em Berthoin-Antal et al. (2003), “[…]a literatura ainda é dominada por 

uma crença otimista de que estratégias, estruturas, valores e normas para aprendizagem 

organizacional podem ser (facilmente) implementados e, geralmente, levam a resultados 

positivos para a organização e seus membros”.  

 Chegou-se assim à necessidade de tratar a matéria-prima das lições aprendidas, o 

conhecimento, e para tanto foi necessário abordar o domínio dos conceitos da gestão do 

conhecimento, sua criação, formas, tipos de conversão e compartilhamento. 

Complementarmente, foi necessária a consideração dos obstáculos ao surgimento do 

conhecimento dentro dessas organizações, atinando para as constatações de Carrillo, Ruikare 

Fuller (2013), sobre as limitações de sistemas de lições aprendidas que não abordem aspectos 

culturais, ou por outro lado, para as observações de Kamara et al. (2002) sobre as limitações de 

uma gestão do conhecimento que não combine abordagens tanto mecânicas quanto orgânicas, 

integrando as possibilidades tecnológicas com as características organizacionais/culturais. Em 

decorrência disso, o ataque a este ponto foi na linha do exposto antes no item 2.2.2, da existência 

de duas estratégias de abordagem da gestão do conhecimento, quais sejam a Codificação do 

conhecimento explícito pelo uso de ferramentas de tecnologia da informação, e a 

Personalização do conhecimento tácito usando ferramentas que não são de tecnologia da 

informação, mas sim de sistemas interativos humanos (HANSEN et al., 1999). 

No mesmo sentido, Robinson et al. (2005), em pesquisa acerca da práticas da gestão 

de conhecimento entre empresas de construção no Reino Unido, observaram que as 

organizações possuem uma série de sistemas de TI e não-TI para implementar a gestão do 
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conhecimento e que uma estrutura de intranet é uma ferramenta útil para o trabalho colaborativo 

a fim de facilitar o compartilhamento de conhecimento nas equipes de projetos e a cadeia de 

suprimentos de construção. Segundo os mesmos autores, porém, atenção especial deve ser 

dedicada ao gerenciamento de conteúdo, acesso, validação e problemas editoriais. A 

necessidade de um mecanismo de validação para colocar itens na Intranet com processos e 

proprietários de processos claramente definidos é geralmente reconhecida como crucial, 

condição que é satisfeita no SABE pelo controle e triagem exercidos pelo CA. 

Assumiu-se assim, o propósito de fazer uso de ambas as estratégias na construção 

do artefato para otimizar o processo de conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, qual seja, inicialmente, numa abordagem mecânica ou de codificação, foram 

estabelecidos critérios de classificação, armazenagem e recuperação do conhecimento que têm 

significância dentro da rotina da construção civil e, complementarmente, foi criado um 

ambiente de socialização em que as interações “indivíduo x indivíduo” e “indivíduo x grupo” 

favoreçam o compartilhamento de experiências e ideias, isso considerando que no ambiente 

organizacional atuam fenômenos individuais e coletivos que consistem em barreiras a esse 

compartilhamento. 

Neste ponto, o cabedal teórico necessário à concepção do artefato foi estabelecido 

e completado, podendo assim ser arquitetado, na categoria método, para atender ao objetivo 

pretendido e que privilegia a existência de dois módulos independentes, mas de comunicação 

direta entre as informações veiculadas em ambos, que são os módulos de consulta e de 

socialização. Demais disso, foi desenvolvido um ambiente organizacional simulado para a 

implementação do SABE. 

 

4.1 Módulo de Consulta - Abordagem Mecânica ou Codificação 
 

Esta abordagem, segundo Hansen et al. (1999), é uma política da gestão do 

conhecimento que consiste na codificação, armazenagem e reutilização de conhecimento, sendo 

uma abordagem que liga pessoas a documentos. Relaciona-se, portanto, aos processos de 

codificação do conhecimento e em como se pode tornar fácil e rápido seu acesso, 

independentemente da pessoa que o criou. 

Para atender esta necessidade e superar falhas já documentadas nos sistemas de 

codificação conhecidos, foi criado um módulo denominado de Módulo de Consulta, onde foram 
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estabelecidos critérios de classificação das lições aprendidas que contivessem significado claro 

e vínculos fortes com as atividades rotineiras da indústria da construção, bem como atender aos 

critérios apontados por Kotnour e Kurstedt (2000), já citados em 2.2.1, em que uma lição 

aprendida deve, para ser efetiva no processo de tomada de decisões, privilegiar um plano, 

recomendações e resultados produzidos, além de armazenar informações na memória 

organizacional, aprimorar a memória organizacional e, por fim, recuperar e disseminar 

informações que apoiem a tomada de decisão ou de solução de problemas. Assim, esses critérios 

visam a facilitar a posterior busca e a recuperação do conhecimento explícito registrado, de 

modo a cobrir os vários aspectos de envolvimento da pessoa com a atividade da construção, e 

são: 

a) fases do ciclo de vida do empreendimento; 

b) etapas construtivas; 

c) efeitos produzidos com a lição aprendida. 

Como o SABE opera em ambiente organizacional, implicando isto a existência de 

relacionamentos entre as pessoas e destas com a organização, esse módulo também possibilita: 

a) cadastro individualizado de usuários, com respectivos atributos de função e 

b) acesso e consulta à pontuação obtida por todos os usuários em razão de seu 

compartilhamento de experiências, levados a efeito no módulo de socialização. 

Passou-se então a descrever esses critérios. Como os tipos de informação 

necessários para documentar adequadamente uma lição aprendida na construção são passíveis 

de assumir qualquer forma, fez-se necessário conceber uma estrutura simples, abrangente e 

flexível de parâmetros de classificação da informação, bem como de critérios de acesso 

(consulta, modificação ou atualização) do registro que tornem a ação de externalizar a 

experiência vivenciada na rotina profissional, o mais natural possível dada a natureza intensiva 

da rotina na indústria da construção civil.  

Assim, foi considerada uma combinação das classificações identificadas na 

bibliografia, por se coadunarem melhor à prática das organizações brasileiras, dividindo-se as 

fases do ciclo de vida, as quais serão o primeiro critério de classificação das lições aprendidas, 

em: 

a) viabilidade; 

b) projetos e planejamento; 

c) construção e 

d) operação e manutenção. 
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Outro critério de classificação das lições aprendidas nesta pesquisa foi o de etapas 

de serviços da obra, por ser uma forma de indexação da informação diretamente vinculada à 

sequência construtiva e à rotina de trabalho dos usuários. Consiste numa “itemização” dos 

serviços, que guarda afinidade sistêmica e funcional com a estrutura física da edificação, por 

exemplo: estrutura, vedações e instalações prediais. Com efeito, na linha do observado na 

bibliografia, optou-se pela identificação das etapas de serviço de uma obra a classificação de 

grupos de serviços da NBR /ABNT 12721/2006, norma brasileira que define os critérios para a 

descrição das unidades e para o orçamento na incorporação de edificações. Como o orçamento 

é direcionado à construção, esta norma contém todas as etapas construtivas necessárias à 

execução física e completa de uma edificação. No quadro 8, é aduzida apenas a classificação 

de grupos principais, estando a taxonomia completa contida no quadro no apêndice N, com 

todos os serviços e grupos de serviços ali contemplados. 

 

            Quadro 8 - Classificação por Etapa e sub etapas da construção. Trecho-exemplo. 

 

            Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

O terceiro e último critério de classificação das lições aprendidas escolhido se 

baseia nos efeitos produzidos pela lição aprendida e que causam impacto quanto aos requisitos 

de sucesso do empreendimento.  

Assim, por meio de uma combinação desses parâmetros antes descritos e colhidos 

da literatura técnica, bem como fruto das discussões ocorridas no grupo focal para validação da 
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arquitetura do SABE, foram inseridos os critérios de sustentabilidade e segurança do trabalho 

como tipos possíveis de efeitos produzidos pela experiência vivenciada, além de importantes 

na aferição do sucesso de um empreendimento. Portanto, como resultado desta pesquisa, foram 

escolhidos como efeitos produzidos pelas experiências que se intenta registrar, os seguintes 

critérios: 

a) custo 

b) prazo 

c) qualidade  

d) satisfação do cliente 

e) segurança do trabalho e  

f) sustentabilidade. 

 

4.2 Módulo de socialização - Abordagem orgânica ou personificação 

 

Este módulo visa a possibilitar a gestão do conhecimento segundo a abordagem 

orgânica, que diferentemente da anterior, caracteriza-se mais por se utilizar de redes de pessoas 

e dos inter-relacionamentos que estas possibilitam. Baseia-se na socialização e na convergência 

de propósitos das pessoas e da organização. Para tanto, foi necessário o desenvolvimento de um 

ambiente que simulasse uma organização, usando-se um grupo de e-mailing para simular uma 

intranet, como descrito no item 3.2.   

Nesta vertente, o SABE privilegia um módulo próprio e específico para a interação 

dos membros de uma equipe de trabalho ou de uma organização. O chamado módulo de 

Socialização permite o relato de experiências e proposição de conhecimentos que se pretendam 

relevantes para serem submetidos ao conhecimento de todos, caso o proponente assim o queira, 

e para serem avaliados por um comitê de usuários seniores, o comitê de avaliação, de modo que 

este chancele a relevância e a importância da lição aprendida proposta para toda a organização. 

Este módulo, por se prestar ao trabalho em equipe, pressupõe a existência de um ambiente 

organizacional e deve cobrir mecanismos de enfrentamento às barreiras que dificultam o 

compartilhamento do conhecimento, visando a estimulá-lo para uma efetiva gestão do 

conhecimento. 

O compartilhamento e a interação se desenvolvem em duas ações básicas:  

a) submissão de nova lição aprendida, ou conhecimento tácito e 
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b) revisão de uma lição aprendida já registrada e codificada, ou conhecimento 

explícito.  

De efeito, foram idealizadas por nós cinco estratégias de submissão de ideias ou 

experiências, subdivididas em categorias e cujas características são descritas a seguir e 

resumidas no quadro 9. A combinação de estratégias visa a adequar os interesses e vicissitudes 

de cada usuário a um determinado ambiente cultural de uma organização. Essas estratégias 

visam, não apenas, a estimular o compartilhamento, mas também a criar um ambiente seguro e 

estimulante que atenue as barreiras a este compartilhamento de conhecimento, consoante 

descritas no item 2.2.2. 

As cinco estratégias desenvolvidas nesta pesquisa estão na sequência. 

a) Estratégia da visualização que estabelece, segundo duas categorias, o nível de 

visualização da nova ideia permitido ao conjunto dos membros da comunidade participante, 

isto, porém, até o momento de sua validação.  

a. na categoria pública, com visualização do compartilhamento permitida 

ao conjunto dos usuários do artefato, antes mesmo de sua análise pelo comitê 

de avaliação; 

b. na categoria reservada, com visualização exclusiva do compartilhamento 

somente ao comitê de avaliação, sendo que, após sua análise, se for validada, 

deverá ser tornada pública. 

b) Estratégia da identidade que estabelece, segundo duas categorias, a amplitude da 

exposição da identidade de quem submete a nova ideia, até que ela mesma seja validada, ou 

não, pelo Comitê de Avaliação: 

a. na categoria explícita, tem-se a autoria de quem compartilha revelada ao 

conjunto dos usuários do artefato e  

b. na categoria anônima, tem-se a autoria de quem compartilha revelada se, 

e somente se, validada como lição aprendida pelo comitê de validação; 

c) Estratégia de autoria, que estabelece, segundo duas categorias, o número de 

participantes da comunidade de usuários que se responsabiliza pelo compartilhamento da nova 

ideia 

a. na categoria individual, a autoria do compartilhamento é de apenas um 

usuário do artefato e 

b. na categoria de grupo, a autoria do compartilhamento é de mais de um 

usuário do artefato; 
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d) Estratégia de competitividade, que consiste na valoração da relevância da 

experiência desde a contagem das pontuações individuais obtidas com os compartilhamentos 

de experiências, possibilitando uma avaliação do grau de participação e criatividade dos 

usuários, assim como sua disponibilidade para compartilhar suas experiências com a 

comunidade a que pertence. 

e) Estratégia de iniciativa, que permite a um usuário, ou grupo de usuários, revisar, 

integral ou parcialmente, uma lição aprendida ou procedimento estabelecido e sedimentado, já 

codificado e integrado ao conhecimento explícito da organização, no seu banco de lições 

aprendidas. 

 

Quadro 9 - Estratégias de submissão das experiências e suas características 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Importante é ter-se em conta o fato de que toda organização tem peculiaridades e as 

barreiras elencadas podem incidir isoladamente ou em grupo, ou até mesmo não incidir em 

determinadas organizações, de modo que o usuário dentro de sua realidade, ao vivenciar uma 

experiência ou insight, pode optar por uma ou mais estratégias de submeter essa experiência 

com vistas a enfrentá-las, independentemente de ter consciência da existência destas barreiras 

e sinta-se motivado a compartilhar conhecimento com os demais membros da organização.  

Assim, no quadro 10, tem-se a descrição das barreiras ao aprendizado descritas por 

Schilling e Kluge (2009) no item 2.2.4, bem como sua relação com as estratégias aqui 

desenvolvidas, estas concebidas por nós, onde cada barreira assinalada com “x” implica que 

aquela estratégia de submissão escolhida tem o potencial de atenuar os efeitos da barreira 

enfrentada e favorecer o compartilhamento de experiências. No caso de todas as estratégias 

Visualização Identidade Autoria Competitividade Iniciativa

Pública
Pelo conjunto dos usuários 

do artefato
- - -

-

Reservada
Exclusivamente  do comitê 

de avaliação
- - - -

Explícita -
Revelada ao conjunto dos 

usuários 
- - -

Anônima -

Revelada somente se o 

compartilhaemnto for  

validado como lição 

- - -

Indivíduo - -
Submissão por apenas um 

usuário do artefato

Atribuição de pontuação 

integral ao indivíduo

Risco concentrado na figura 

do indivíduo

Grupo - -
Submissão por mais de um 

usuário do artefato

Atribuição de pontuação 

proporcioanal aos envolvidos

Risco diluído entre os 

envolvidos 

IV Pontuação - - -

Relevância julgada pelo 

Comitê de Avaliação. Quanto 

maior, mais valorizado o 

indivíduo.

Estimula a inciativa

V Revisão - - - - Estimula o senso crítico

Estratégias

Categorias

III

II

I
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estarem marcadas, significa que o próprio artefato em si, é uma contra ação a esta barreira. 

 

Quadro 10 - Barreiras à aprendizagem organizacional versus estratégias de atenuação 

 

Estratégia IV  

Competitividade

Estratégia V 

Iniciativa

Pública Reservada Explícita Anônima Indivíduo Grupo Pontuação Revisão

Falta de espírito crítico dos membros da organização, gerando o

viés de confirmação, significando a tendência por procurar

informações que confirmem as próprias teses em vez de

contradizê-las

x x

Aprendizado supersticioso, ou interpretação errônea do sucesso

organizacional como sendo gerado pelas ações gerenciais e como

confirmação de suas estratégias, aumentando a confiança nas

práticas vigentes. 

x x

Ausência de um sistema de metas claras e mensuráveis e excesso

de recursos que mascaram erros de processo, promovem a

deficiência de aprendizagem com falhas e lacunas de desempenho

x

Bloqueio a novas idéias decorrentes de restrições e papéis

burocráticos, e rotinas extremamente rígidas, do tipo: “esse não é

a minha função, já fiz a minha parte!”, que excluam a capacidade

inovadora dos membros da organização

x x x x

Desenvolvimento do cinismo profissional como forma de proteger

a auto-estima profissional e imagem dentro da organização,

suprimindo novas idéias como resultado do medo do fracasso e da

culpa por falhas e desvios, resultante de culturas organizacionais

baseadas na culpa e busca por bodes expiatórios sem qualquer

aprendizado.

x x x x

Práticas implícitas, ambíguas e/ou estranhas, porque provenientes

de culturas diferentes, dificultam o desenvolvimento e integração

de novos conhecimentos com base em seu conteúdo e origem

cultural

x x x

Uma cultura de silêncio organizacional, o medo de ser

ridicularizado por um conhecimento inadequado ou pouco

relevante, perda de competitividade individual e falta de

habilidades políticas do potencial membro inovador 

x x x x

Falta de status de um membro ou relacionamento conflitante com

o grupo e provavelmente levará a situações em que as inovações

não são aceitas por causa da pessoa que as propõe, e não por seu

conteúdo

x x x x

Quanto menos uma idéia é vinculada com objetivos importantes

imediatos ou com erros e retrabalhos, menor é a aceitação por

outros membros da equipe, principalmente em momentos de alta

carga de trabalho

x x x x x

Identidade coletiva exacerbada e cultura de grupo caracterizada

por normas de aversão ao risco que exigem compatibilidade da

nova ideia ou experiência com as mentalidades ocupacionais

existentes para a aceitação pelos demais membros da organização

x x x x x

A alocação desigual de recursos e a competição entre as unidades

estão negativamente relacionadas à confiança e à motivação das

equipes para compartilhar seus conhecimentos com os outros.

x x x x

Falta de apoio da alta administração causada por conflito entre a

idéia inovadora e o conhecimento/visão vigente de indivíduos

poderosos, crenças e valores desactualizados em parte da gerência

sênior, causados por longos períodos de sucesso corporativo e

baixa rotatividade de pessoas da alta administração.

x x x x x

Estratégia III 

Autoria

Barreiras ao aprendizado organizacional

Estratégias de submissão da experiência   x   barreiras ao aprendizado organizacional

Estratégia I 

Visualização

Estratégia II 

Identidade
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Continuação do quadro 10 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Como mecanismo de promover o que Nonaka (1994) chamou de cristalização do 

conhecimento, num processo de triagem final para aferição de sua qualidade, no qual se 

determinam a relevância e a utilidade deste para a organização e para a sociedade, foi criado no 

Módulo de Socialização, um comitê formado por usuários registrados com este atributo 

especial, de ser Membro do Comitê de Avaliação (MCA). Na figura 12, ilustra-se este processo 

de avaliação, com a composição do CA, com três membros, as notas atribuídas a cada efeito 

produzido pela experiência em avaliação por parte de cada MCA e, ao final, a média de todas 

as notas indicando, na visão do CA, a importância e relevância dessa submissão para a 

organização. 

Ao cabo do processo de validação da experiência submetida, se esta for julgada 

relevante pelo CA, deverá ser registrada no banco de LAs do SABE, na forma de Lição 

Aprendida, com todas as informações que a individualizam, segundo classificações 

previamente estabelecidas, devendo esta ser comunicada ao conjunto dos usuários, com 

sinalização pública, de modo a tornar efetivo e frutífero o compartilhamento do conhecimento. 

A figura 13 ilustra o fluxograma do SABE, com seus subprocessos de cadastro de 

usuários, submissão e revisão de lições aprendidas, fechados. 

Estratégia IV  

Competitividade

Estratégia V 

Iniciativa

Pública Reservada Explícita Anônima Indivíduo Grupo Pontuação Revisão

Resistência ativa das unidades organizacionais para a inovação,

fruto de uma organização que não tenha uma orientação de

aprendizagem. É a síndrome de "não invento" que ocorre quando

funcionários podem se recusar a adotar uma idéia, a menos que a

tenham surgerido, e combinam isso com ciúmes e ressentimentos

x x x x

Mudanças tecnológicas rápidas no ambiente organizacional, uma

origem cultural diferente das inovações e um alto grau de

tendências e modas gerenciais emergentes causam descrédito no

potencial de inovação

x

Habilidades e conhecimentos deficientes para adotar a inovação

por parte das equipes e funcionários causada pela falta de tempo,

espaço e recursos organizacionais para apoiar esse processo de

implementação

x x x x x x x x

Alta rotatividade dos funcionários, causando descontinuidade e

interrupção da memória organizacional, especialmente se o

conhecimento for implícito

x

Falta de habilidades da alta direção, baseada na crença de que a

inovação virá automaticamente, para fornecer uma

implementação consistente e sistemática de práticas que valorizem 

e favoreçam o surgimento de inovações

x x x x x x x x

Comportamento contra-ativo e oportunista das unidades

organizacionais e membros, mais preocupados com os problemas

imediatos de sua equipe que os gerais da organização. Isto se

agrava se não houver mecanismos de controle de comportamento 

desviante. 

x x x

Estratégia III 

Autoria

Barreiras ao aprendizado organizacional

Estratégias de submissão da experiência   x   barreiras ao aprendizado organizacional

Estratégia I 

Visualização

Estratégia II 

Identidade
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Figura 13 - Fluxograma SABE 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A figura 14 ilustra o subprocesso de cadastro de usuários, com todas as informações 

necessárias à sua completa individualização e no qual cabe ao comitê de avaliação estabelecer 

os atributos de cada novo usuário do grupo. 
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                Figura 14 - Fluxograma subprocesso Cadastro de usuários SABE 

 
                Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A Figura 15 ilustra o subprocesso de submissão de LAs, para compartilhamento 

usando as estratégias convenientes. 
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            Figura 15 - Fluxograma subprocesso Submissão de LA no SABE 

 
            Fonte: Elaboração própria (2018) 
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A figura 16 ilustra o subprocesso de Revisão de LAs. Neste processo, as LAs 

registradas no banco de lições aprendidas do SABE podem ser revisadas, alteradas ou mesmo 

excluídas, desde que devidamente motivada e sob triagem do CA. Ressalte-se que, nesta 

modalidade, a estratégia de autoria anônima não é permitida de modo a inibir propostas levianas 

e desmotivadas. A estratégia de visualização reservada, contudo, é permitida, significando que 

só os membros do CA podem ver a proposta de revisão. 

 

              Figura 16 - Fluxograma subprocesso Revisão de LA no SABE 

 
              Fonte: Elaboração própria (2018). 
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4.3 O ambiente simulado para aplicação do SABE. 

 

Após a formação do grupo de e-mailing em 19 de abril de 2018, deu-se o 

cadastramento contínuo de usuários totalizando dezoito usuários. Ao seu final, verificou-se uma 

composição do grupo de usuários com 33% vinculados a uma empresa participante e os 67% 

restantes de usuários independentes e sem vínculos hierárquicos, cooptados do mercado de 

trabalho da construção civil em Fortaleza, Ceará, e que foram integrados ao ambiente de 

simulação do SABE. Ao final de três meses, em 19 de julho de 2018, a coleta de experiências 

foi encerrada e o grupo de e-mailing foi extinto, dando-se por concluída a simulação do 

ambiente organizacional, conforme está nos apêndices A até S. 

Atuamos junto de mais dois membros com esta atribuição, como componentes do 

comitê de avaliação e estimuladores do grupo, no intuito de promover espírito de equipe. Na 

medida em que os compartilhamentos de experiências foram sendo enviados ao e-mail 

sabecomite@gmail.com ou para o e-mail usanonimo590@gmail.com, quando a estratégia era 

reservada ou anônima, estas eram avaliadas e comunicadas a todos os usuários via e-mailing. 

Desta forma, todas as atividades do grupo eram registradas e tornadas públicas para provocar a 

interação dos participantes e promover os mecanismos de geração de conhecimento. 

Sob a óptica da abordagem orgânica, ou de personificação, a pretensão é produzir 

conhecimento pela interação criativa entre os indivíduos imbuídos da solução de um mesmo 

problema. No quadro 11, se tem a tipologia dos usuários, a quantidade de seus 

compartilhamentos e quantos destes foram considerados úteis e também relevantes para o 

grupo, na visão dos membros do comitê de avaliação, e registrados no corpo de conhecimento 

explícito do grupo, formando o banco de lições aprendidas do SABE  

 

Quadro 11 - Resumo da tipologia dos compartilhamentos de LAs. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Observou-se durante a simulação do ambiente organizacional uma participação 

numericamente maior de compartilhamentos originados de usuários que pertenciam ao 

subgrupo dos usuários independentes, incorporados ao ambiente de simulação isoladamente, 

mailto:sabecomite@gmail.com
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sem relacionamentos prévios nem relações interpessoais ou com uma empresa. Importante é 

frisar que, dos 18 usuários cadastrados, dez compartilharam experiências, alguns com mais de 

um compartilhamento, apenas um compartilhou 31 experiências, sendo que, de todas estas, 

apenas uma foi validada. Neste caso específico, e em outros, em que as experiências 

compartilhadas não foram validadas, a despeito de serem boas ideias, a causa principal foi a 

deficiência na comprovação dos efeitos produzidos ou a generalidade da experiência, sem 

vínculo direto com um fato ocorrido, que possa ser associado a um efeito produzido, negativo 

ou positivo. 

Notou-se, no entanto, que os compartilhamentos dos usuários integrantes da 

empresa foram mais eficientes do que dos usuários independentes, como se vê no quadro 11, 

porquanto um grupo de seis usuários teve cinco compartilhamentos convertidos em LAs a partir 

de dez compartilhamentos, ao passo que os 12 usuários independentes tiveram êxito em validar 

seis compartilhamentos entre os 37 submetidos ao comitê de avalição. Também se depreende 

do quadro 11 que os compartilhamentos destes usuários pertencentes à empresa tiveram uma 

pontuação média, ou relevância, superior à observada entre os usuários independentes.  

Ainda sob a óptica da abordagem orgânica, no que se refere às cinco estratégias 

possíveis e disponíveis para compartilhar, o quadro 11 traz um resumo das escolhas dessas 

estratégias de compartilhamento utilizadas pelos usuários nas 11 lições aprendidas validadas e 

registradas no banco de lições aprendidas do SABE. 

 

Quadro 12 - Tipologia das estratégias escolhidas nas LAs validadas - abordagem orgânica 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Onde:  

P => Pública; R => Reservada; C => Conhecida; A => Anônima; I => Indivíduo; G => Grupo 
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Constatou-se o uso de todas as estratégias oferecidas para a atenuação das barreiras 

ao compartilhamento, concebidas e descritas no item 4.2, a despeito de a formação P-C-I ter 

sido predominantemente usada. Também foi observado o uso da estratégia revisão como forma 

de interação sobre o corpo do conhecimento explícito já estabelecido, promovendo um 

aprimoramento eficiente de uma LA anteriormente já parte do banco de lições aprendidas do 

grupo. É de se notar que a revisão da lição aprendida se deu pela contribuição e crítica de um 

usuário partindo da experiência de outro componente da equipe, promovendo a criação de outro 

conhecimento para a organização.  

Verificou-se, ainda, que, dentre os usuários, apenas um dos 18 cadastrados fez uso 

de estratégia do tipo reservada e anônima e este era integrante dos quadros da empresa 

participante. A estratégia de compartilhamento em grupo foi escolhida uma vez, sendo os 

usuários do tipo independente. 

Sob a óptica da abordagem mecânica, ou de codificação, verificou-se, a partir do 

quadro 13, que nos compartilhamentos validados foram utilizados os três critérios de 

classificação estabelecidos para caracterizar as lições aprendidas e assim racionalizar e facilitar 

as buscas e consultas ao corpo de conhecimento explícito do grupo, quais sejam, quanto ao 

“efeito produzido”, quanto à “etapa construtiva” e quanto à “fase do ciclo de vida” do projeto 

onde se deram as experiências. 

 
Quadro 13 - Tipologia das LAs validadas, e sua classificação - abordagem mecânica 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Onde:  

C => Custo                                 V => Viabilidade 

Q => Qualidade                              PP => Projeto e Planejamento 

Etapa construtiva

C Q P ST SC S V PP C OM

1 x x Fundações x

2 x x x x x Impermeabilização x

3 x x x Vedações x

4 x x x x Projeto estrutura x

5 x x x x x Esquadrias x

6 x Suprimentos x

7 x x x x Projeto estrutura x

8 x x x Orçamento x

9 x x x Projeto estrutura x

10 x x x x Projeto estrutura x

11 x x x x Projeto estrutura x

Total 10 8 10 1 7 2 0 6 4 1

Efeito produzido Fase ciclo de vida
LA validadas
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P  => Prazo                                C    = > Construção   

ST => Satisfação do Cliente                    OM  => Operação e Manutenção 

SC => Segurança do Trabalho                   S    => Sustentabilidade 

 

No tocante ao descarte de 37 experiências compartilhadas, como antecipado, que 

não foram incorporadas ao banco de lições aprendidas do SABE, duas foram as causas 

principais:  

a) falta de evidências que comprovassem os efeitos alegados e 

b) superficialidade e falta de especificidade da experiência. 

De notar o fato de que, segundo Morro (1991), para contribuir com a 

construtibilidade, a unidade básica de conhecimento deve ser uma lição específica e de fácil 

acesso e não uma recomendação geral de revisão, razão pela qual muitos compartilhamentos 

não foram convertidos em lições aprendidas.  

Quanto ao critério de classificação efeitos produzidos, como já aventado, a falta de 

comprovação destes efeitos foi notória em muitos compartilhamentos. Também acerca deste 

critério de classificação, é de se notar a incidência predominante dos efeitos produzidos custo, 

prazo e qualidade, os mais típicos requisitos ao sucesso dos projetos, segundo Poon, Potts e 

Cooper (1999).  

Quanto ao critério etapa construtiva, verificou-se uma predominância de lições 

aprendidas classificadas em projeto de estruturas, sendo o restante das experiências validado 

diversificado entre as etapas construtivas disponíveis, sem concentração em etapa específica. 

Isto pode ser compreendido pelo fato de os usuários do tipo “empresa” atuarem numa 

organização de projetos estruturais, razão pela qual suas experiências se dão 

predominantemente nesta etapa. 

No critério fase do ciclo de vida do projeto, notou-se a predominância entre as fases 

de projeto, planejamento e construção, com uma só incidência na fase de operação e 

manutenção e nenhuma na fase de viabilidade. 

Com o fim da aplicação do SABE, a totalidade dos participantes relatou que o 

artefato se mostrou de manuseio trabalhoso, dificultando seu uso, porém não o comprometendo, 

o que, antes de impossibilitar seu uso pleno, indicou uma oportunidade de melhoria para seu 

aprimoramento, no sentido de se criar um programa computacional dedicado ao artefato capaz 

de atuar em ambiente de rede 

 



95 

 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Revisão dos objetivos 
 

A construtibilidade tem status de conceito fundamental para a melhora da 

performance da indústria da construção. Para a implementação ótima da construtibilidade nas 

construções, impõe-se a incorporação do conhecimento e a experiência em construir ainda 

durante a fase de planejamento de um Projeto (RUSSEL; GUGEL e RADTKE, 1992). Em 

sentido oposto, a atividade de construir tem natureza baseada em projetos, fragmentada e 

instável que leva a uma significativa perda de conhecimento em comparação com outras 

indústrias (GRAHAM; THOMAS, 2008). Como consequência, questões de baixa 

construtibilidade decorrem de falhas de assimilação da experiência e conhecimento gerado nos 

processos de construção, tornando o projeto difícil de construir, criando, recorrentemente, uma 

variedade de desdobramentos negativos durante a execução do projeto, eventualmente se 

manifestando como riscos de atraso, orçamento excedido e afetando a qualidade no projeto 

(KUO; WIUM, 2014). 

Assim, em direção ao principal objetivo desta pesquisa, foi desenvolvido um 

método que possibilitou a captura, registro e uso de experiências para sua transformação em 

lições aprendidas que possam melhorara construtibilidade dos futuros projetos de edificações. 

Este objetivo se desdobrou em objetivos específicos propostos no início deste trabalho:  

1. Identificar os principais critérios de classificação de lições aprendidas em 

projetos de construção civil; 

2. Identificar as principais barreiras ao compartilhamento de experiências nas 

organizações; 

3. Conceber um método de captura, registro, classificação e uso de lições 

aprendidas e 

4. Validar este método no âmbito da comunidade da indústria da construção civil; 

A incorporação de experiência e do conhecimento gerado na atividade da 

construção envolve aspectos que vão além da técnica construtiva e de engenharia, e adentram 

o campo da gestão do conhecimento, desde sua gestação à sua captura e disseminação. Para 

tanto é que o método desenvolvido aqui, denominado SABE – Sistema de Aprendizado Baseado 

na Experiência –, teve de contemplar princípios desta gestão para sua efetiva utilidade e 

eficiência. 

Neste sentido, foram assumidas duas abordagens da gestão do conhecimento 
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organizacional, uma mecânica, também conhecida como de codificação, e outra orgânica ou de 

personificação. 

A primeira abordagem foi seguida no sentido de atender ao primeiro objetivo 

específico da pesquisa, o de estabelecer os marcos classificatórios das lições aprendidas, 

dotados de significância e razoabilidade, que possibilitem seu resgate e uso de modo fácil, 

rápido e também racional. Como resultado desta necessidade foi criada uma partição do SABE 

denominada de módulo de consulta, é possível reaver as experiências tidas como relevantes à 

comunidade de trabalho, alçadas à categoria de lições aprendidas, de maneira intuitiva, fácil e 

vinculada à rotina profissional na indústria da construção.   

Os critérios escolhidos abrangeram aspectos tanto operacionais, no caso do critério 

por etapas construtivas, como gerenciais. No caso dos critérios fases do ciclo de vida do projeto 

e efeitos produzidos. Estes critérios se mostraram suficientes à completa individualização das 

lições aprendidas, possibilitando uma busca fácil e com significância técnica e administrativa. 

A segunda abordagem foi implementada visando a atender ao segundo objetivo 

específico da pesquisa, que foi identificar os empecilhos ou barreiras a que o conhecimento seja 

compartilhado e evitar assim que as organizações o percam. Desta forma, foram identificadas 

e agrupadas, mediante pesquisa na bibliografia internacional, 18 barreiras ao compartilhamento 

do conhecimento que podem incidir no âmbito das organizações que satisfez o segundo objetivo 

específico deste trabalho. 

O terceiro objetivo da pesquisa foi alcançado por meio do desenho de um método 

que permitiu, via abordagem orgânica, capturar e registrar, e por intermédio da abordagem 

mecânica, classificar e fazer uso de lições aprendidas geradas na rotina profissional da indústria 

da construção. Para tanto, e com suporte nos resultados obtidos nos objetivos anteriores, foi 

desenhado um artefato, na categoria método, emoldurado no conceito de artefato método de 

March e Smith (1995), que consistiu em um conjunto de passos necessários, enfeixados em um 

algoritmo, que desempenha a tarefa de capturar, registrar e fazer uso posterior das experiências 

adquiridas, impedindo sua perda, contribuindo, assim, para melhoria da construtibilidade dos 

projetos futuros. 

A validação desse método na comunidade da construção, que foi o quarto objetivo 

específico da pesquisa, foi alcançada, no primeiro momento, por meio da realização de grupo 

focal com profissionais atuantes na indústria da construção civil em Fortaleza, Ceará, e que 

contribuíram com sua experiência para sua adequação e desenho final da arquitetura do SABE. 

Em um segundo momento, a validação prosseguiu em obediência ao modelo de Von Alan et al. 
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(2004) de forma experimental, por meio da simulação em ambiente organizacional simulado e 

controlado, a fim de aferir, verificar e demonstrar o comportamento do artefato a ser avaliado, 

sob os critérios de funcionalidade, usabilidade e adequação à organização. 

Do ponto de vista desses três critérios, tanto no que concerne à abordagem mecânica 

quanto à orgânica, o grupo focal foi importante na redefinição de critérios de classificação no 

artefato e serviu à sua validação parcial. Na segunda fase de validação, quando da 

experimentação em ambiente controlado e simulado, os critérios de funcionalidade e 

usabilidade e adequação à organização foram plenamente satisfeitos quando todas as 

possibilidades de uso de classificação de experiências foram usadas e todas as estratégias de 

compartilhamento também o foram, com facilidade e rapidez, complementando sua validade.  

É importante salientar, no entanto, que, quanto à criação de conhecimento 

organizacional, a limitação da experimentação do modelo restringiu seus efeitos. Releva, ainda, 

lembrar o fato de o conhecimento tácito e individual para poder ser melhorado e produzir novo 

conhecimento, é mister a interação contínua, com a evolução dos aspectos relevantes do 

conhecimento explícito. Segundo Schön (1983) apud Nonaka (1994), a reflexão durante a 

experiência pode permanecer sob perspectiva individual e pessoal, a menos que sejam 

articuladas e amplificadas pela interação social. Esta interação necessita da formulação das já 

citadas equipes auto-organizadas em que membros individuais colaboram para criar um 

conceito (NONAKA, 1994). 

Com efeito, apesar de simulado o ambiente de organização, não foi possível criar 

as condições necessárias à formação de um campo ou equipe com auto-organização, dotadas de 

confiança mútua e sob uma perspectiva comum, em razão da inexistência de inter-relações 

pessoais da maioria dos membros do grupo, em virtude do tempo limitado de permanência do 

grupo. Esta última restrição decorreu do escopo da pesquisa e dos prazos para conclusão de 

uma pesquisa no patamar de mestrado, strictu-sensu. 

Necessário destacar, ainda, o fato de que esta pesquisa se desenvolveu para além 

dos terceiro e quarto objetivos, porquanto , mais do que um método, foi criado um artefato na 

categoria instanciação, e que foi implementado no ambiente para o qual se destina, conforme 

definição de March e Smith (1995), apesar das restrições e limitações apontadas antes. 

Também é de se notar que o artefato criado, com características de uma instanciação, 

se mostrou de manuseio trabalhoso, dificultando sua usabilidade, porém não a comprometendo. 

Esta limitação de tecnologia da informação se deu em razão da natureza acadêmica desta 

pesquisa, com limitação de recursos e tempo. Isto, porém, antes de impossibilitar seu uso pleno, 
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indicou uma oportunidade de melhoria significativa para seu aprimoramento, no sentido de 

executar-se um programa computacional dedicado ao artefato, e não adaptado, como o foi, em 

uma planilha eletrônica, além de ser capaz de atuar em ambiente de rede, o que foi simulado 

com limitações pelo grupo de e-mailing criado.  

Neste sentido este trabalho contribui para a incorporação de conhecimento 

produzido e para melhoria dos níveis de construtibilidade dos novos projetos. Traz como 

inovação a junção e sistematização das abordagens mecânica e orgânica na gestão do 

conhecimento e a elaboração de estratégias para atenuação das barreiras, não observadas em 

artefatos que se propõem ao mesmo objetivo.  

Indo além, o SABE poderá ser usado como ferramenta de treinamento de estudantes 

e novos profissionais que estejam sendo integrados a uma determinada organização. 

 

5.2 Recomendações para futuros estudos. 
 

Como relatado no item 5.1, as limitações de uma pesquisa acadêmica restringiram 

o pleno uso do artefato SABE, o que remete à necessidade de uso de ferramentas de TI mais 

adequadas como um software dedicado que opere em ambiente organizacional real e em rede 

que permitam a interação efetiva dos membros de uma organização. 

Em tais condições, se abrem oportunidades para estudo de longo prazo da eficiência 

das estratégias em quebrar barreiras ao compartilhamento do conhecimento, bem como da 

influência da gestão do conhecimento na melhoria efetiva da construtibilidade dos projetos. 

Neste sentido, o uso de métodos de avaliação da construtibilidade, como o BDAS (Building 

Design Appraisal System), em Cingapura (ver item 2.1), pode ser empregado em conjunto com 

o SABE para avaliar o quanto o uso de bancos de lições aprendidas pode contribuir para o 

aumento da construtibilidade dos projetos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT NBR 12721. Avaliação de Custos Unitários e Preparo de Orçamento de Construção 

para Incorporação de Edifícios em Condomínio. Rio de Janeiro, 2006. 

 

ABNT NBR 15575-1. Edificações Habitacionais – Desempenho, requisitos gerais. Rio de 

Janeiro, 2013. 

 

AL-GHASSANI, A. M. et al. Software requirements for knowledge management in 

construction organisations. In: Proceedings of the 17th Annual ARCOM Conference. 2001. 

p. 199-206. 

 

ALSEHAIMI, A.; KOSKELA, L.; TZORTZOPOULOS, P. Need for alternative research 

approaches in construction management: Case of delay studies. Journal of management in 

engineering, v. 29, n. 4, p. 407-413, 2012. 

 

ALSHAWI, M.; UNDERWOOD, J. Improving the constructability of design solutions 

through an integrated system. Engineering, construction and architectural management, v. 

3, n. 1/2, p. 47-67, 1996. 

 

ALVES, L. C; WEISE, A. D. Conjuntura do cenário do mercado imobiliário no Brasil: Da 

ascensão à queda. Revista Espacios, Vol. 37 (Nº 27) 

 

ARDERY, E. R. Constructability and constructability programs: White paper. Journal of 

Construction Engineering and Management, ASCE, v. 117, n. 1, p. 67-89, 1991. 

 

ARGOTE, L.; OPHIR, R. Intraorganizational learning. Companion to organizations, p. 181-

207, 2002. 

 

ASSAF, S.; JANNADI, O. A.; AL-TAMIMI, A. Computerized System for Application of 

Value Engineering Methodology. Journal of computing in civil Engineering, v. 14, n. 3, p. 

206-214, 2000. 

 

ASSAF, S. A.; AL-HEJJI, S. Causes of delay in large construction projects. International 

journal of project management, v. 24, n. 4, p. 349-357, 2006. 

 

BALLAL, T. M. A; SHER, D. Artificial neural network for the selection of buildable 

structural systems. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 10, n. 4, 

p. 263-271, 2003. 

 

BARBOSA, P.; ANDERY, P. Contribuição ao estudo de medidas para a melhoria da 
construtibilidade no processo de projeto em empresas construtoras. Construindo, v. 7, n. 1, 

2015. 

 

BARTSCH, V.; EBERS, M.; MAURER, I. Learning in project-based organizations: The role 

of project teams' social capital for overcoming barriers to learning. International Journal of 

Project Management, v. 31, n. 2, p. 239-251, 2013. 

 



100 

 

 
 

BERGMANN, R. Experience management: foundations, development methodology, and 

internet-based applications. Springer-Verlag, Berlin, 2002. 

 

BLUMENSCHEIN, R. N.; TOME, M. V. D. F. Inovação e 

Sustentabilidade. Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 2, p. 149-163, 2011. 

 

BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY. Code of Practice on Buildability. 

Cingapura, 2015. 

 

BURATI JR, J. L.; FARRINGTON, J.; LEDBETTER, W. B. Causes of quality deviations in 

design and construction. Journal of construction engineering and management, v. 118, n. 

1, p. 34-49, 1992. 

 

ÇAĞDAŞ, V.; STUBKJÆR, E. Design research for cadastral systems. Computers, 

Environment and Urban Systems, v. 35, n. 1, p. 77-87, 2011. 

 

CALDER, B. Focus group and the nature of qualitative marketing research. Journal of 

Marketing Research, n. 14, p. 353-64, Aug. 1977. 

 

CARRILLO, P.; RUIKAR, K.; FULLER, P. When will we learn? Improving lessons learned 

practice in construction. International Journal of Project Management, v. 31, n. 4, p. 567-

578, 2013.9 

 

CHEETHAM, D. W.; LEWIS, J. Productivity, buildability and constructability: is work study 

the missing link. In: 17th Annual ARCOM Conference. 2001. p. 5-7. 

 

CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE. Constructability: A Primer, CII Research 

Summary 3-1, Austin, TX.1986. 

 

COUNCIL FEDERAL FACILITIES et al. Adding value to the facility acquisition process: 

best practices for reviewing facility designs. National Academies Press, Washington D.C., 

2000. 

 

CRESWELL, J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage publications, 2013. 

 

CROSSAN, M. M.; LANE,W.; WHITE, R. E. An organizational learning framework: From 

intuition to institution. Academy of management review, v. 24, n. 3, p. 522-537, 1999. 

 

CUNHA, R.; COSTA, S. G. da. A importância de ações coordenados na 

edificação. Conjuntura da construção, v. 12, n. 3, p. 8-10, 2014. 

 

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Working knowledge: How organizations manage what 

they know. Harvard Business Press, 1998. 

 

DIAS, C. A. Grupo focal: técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Informação 

& Sociedade, v. 10, n. 2, 2000. 

 

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JUNIOR, J. A. Design science research: 

método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Bookman editora, 2015. 



101 

 

 
 

 

DRUCKER, P. A sociedade pós-capitalista in: Desafios gerenciais para o século XXI. São 

Paulo: Pioneira, 1999. 

 

DUNSTON, P. S.; WILLIAMSON, C. E. Incorporating maintainability in constructability 

review process. Journal of management in engineering, v. 15, n. 5, p. 56-60, 1999. 

 

EL-DIRABY, T. E.; O’CONNOR, J. T. Lessons learned in designing research methodology in 

field-based construction research. Journal of Professional Issues in Engineering Education 

and Practice, v. 130, n. 2, p. 109-114, 2004. 

 

FILIPPI, G. A.; MELHADO, S. B. Um estudo sobre as causas de atrasos de obras de 

empreendimentos imobiliários na região Metropolitana de São Paulo. Ambiente Construído, 

v. 15, n. 3, p. 161-173, 2015. 

 

FISCHER, M.; TATUM, C. B. Characteristics of design-relevant constructability 

knowledge. Journal of Construction Engineering and Management, v. 123, n. 3, p. 253-

260, 1997. 

 

FONG, P. S. W. Knowledge creation in multidisciplinary project teams: an empirical study of 

the processes and their dynamic interrelationships. International Journal of Project 

Management, v. 21, n. 7, p. 479-486, 2003. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, v. 5, p. 61, 2002. 

 

GONZÁLEZ, P. et al. Analysis of causes of delay and time performance in construction 

projects. Journal of Construction Engineering and Management, v. 140, n. 1,2013. 

 

GRAHAM, B.; THOMAS, K. Building knowledge–Developing a grounded theory of 

knowledge management for construction. In: Proceedings of the 7th European Conference 

on Research Methodology for Business and Management Studies: ECRM2008. Academic 

Conferences Limited, 2008. p. 169. 
 

GRIFFITH, A.; SIDWELL, A. C. Development of constructability concepts, principles and 

practices. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 4, n. 4, p. 295-

310, 1997. 

 

HALL, J.; SAPSED, J.; WILLIAMS, K. Barriers and facilitators to knowledge capture and 

transfer in project-based firms. In: 4th International conference on technology policy and 

innovation, Curitiba, Brazil. 2000. 

 

HANSEN, M. T.; NOHRIA, N.; TIERNEY, T. What´s your strategy for managing 

knowledge. The knowledge management yearbook 2000–2001, p. 1-10, 1999. 

 

HEGAZY, T.; MENESI, W. Delay analysis under multiple baseline updates. Journal of 

Construction Engineering and Management, v. 134, n. 8, p. 575-582, 2008. 

 

HALDIN-HERRGARD, T. Difficulties in diffusion of tacit knowledge in 

organizations. Journal of Intellectual Capital, v. 1, n. 4, p. 357-365, 2000. 

 



102 

 

 
 

 

HOLMSTRÖM, J.; KETOKIVI, M.; HAMERI, A. Bridging practice and theory: A design 

science approach. Decision Sciences, v. 40, n. 1, p. 65-87, 2009. 

 

HWANG, B. et al. Measuring the impact of rework on construction cost 

performance. Journal of Construction Engineering and Management, v. 135, n. 3, p. 187-

198, 2009. 

 

JOSEPHSON, P. E.; HAMMARLUND, Y. The causes and costs of defects in construction: A 

study of seven building projects. Automation in Construction, v. 8, n. 6, p. 681-687, 1999. 

 

KAMARA, J. M. et al. Knowledge management in the architecture, engineering and 

construction industry. Construction innovation, v. 2, n. 1, p. 53-67, 2002. 
 

KANNAN, M. R.; KNIGHT, G. M. S. Constructability – The Paradigm Shift in the 

Construction Engineering and Management. International Conference on Emerging 

Technological Trends in Advanced Engineering Research, v. 2. 2012. 

 

KARTAM, N. A. Making effective use of construction lessons learned in project life 

cycle. Journal of Construction Engineering and Management, v. 122, n. 1, p. 14-21, 1996. 

 

KOTNOUR, T. G.; KURSTEDT, H. A. Understanding the lessons-learned 

process. International Journal of Cognitive Ergonomics, v. 4, n. 4, p. 311-330, 2000. 

 

KASANEN, E.; LUKKA, K.; SIITONEN, A. The constructive approach in management 

accounting research. Journal of Management Accounting Research, v. 5, p. 243, 1993. 

 

KIFOKERIS, D.; XENIDIS, Y. Constructability: Outline of Past, Present, and Future 

Research. Journal of Construction Engineering and Management, v. 143, n. 8, 2017. 

 

KUO, V.; WIUM, J. A. The management of constructability knowledge in the building 

industry through lessons learnt programmes. Journal of the South African Institution of 

Civil Engineering, v. 56, n. 1, p. 20-27, 2014. 

 

KRUEGER, R. A.; CASEY, M. A. Focus groups: A practical guide for applied research. 

Sage publications, 2014. 

 

LACERDA, D. P. et al. Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de 

produção. Gestão & Produção, v. 20, n. 4, p. 741-761, 2013. 

 

LAM, P. T. I. et al. A scheme design buildability assessment model for building 

projects. Construction Innovation, v. 12, n. 2, p. 216-238, 2012. 

 

LOVE, P. Influence of project type and procurement method on rework costs in building 

construction projects. Journal of Construction Engineering and Management, v. 128, n. 1, 

p. 18-29, 2002. 

 

MARCH, S. T.; SMITH, G. F. Design and natural science research on information 

technology. Decision support systems, v. 15, n. 4, p. 251-266, 1995. 

 



103 

 

 
 

 

 

MARTINS, J. G. et al. Uma arquitetura para sistemas de gestão do conhecimento aplicados 

no ambiente organizacional. XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção 

Curitiba-PR, outubro 2002. 

 

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. Pini: São Paulo, 2010. 

 

MCDERMOTT, R.; O’DELL, C. Overcoming cultural barriers to sharing 

knowledge. Journal of knowledge management, v. 5, n. 1, p. 76-85, 2001. 

 

MELLO, L. C. B. B. Modernização das pequenas e médias empresas de construção civil: 

impactos dos programas de melhoria de gestão da qualidade. 2007. Tese de doutorado. 

Universidade Federal Fluminense. 
 

MELLO, L. C. B.; AMORIM, S. R. L. O subsetor de edificações da construção civil no 

Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados 

Unidos. Production Journal, v. 19, n. 2, p. 388-399, 2009. 

 

MICHAEL, P. The tacit dimension. Doubleday & Company, Inc. Garden City, New York, 

1966. 

 

MIGUEL, L. A. P.; MENDES TEIXEIRA, M. L. Valores Organizacionais e Criação do 

Conhecimento Organizacional Inovador. RAC-Revista de Administração Contemporânea, 

v. 13, n. 1, 2009. 

 

MORRO, R. H. Constructability improvement: making effective use of construction 

lessons learned. 1991. Tese (Doutorado)-The University of Maryland. 

 

MOTERLE, N. A importância da segurança do trabalho na construção civil: um estudo 

de caso em um canteiro de obra na cidade de Pato Branco-PR. 2014. 

 

MUIANGA, E. A. D.; GRANJA, A. D.; RUIZ, J. de A. Desvios de custos e prazos em 

empreendimentos da construção civil: categorização e fatores de influência. Ambiente 

Construído, Porto Alegre, v. 15, n. 1, p. 79-97, jan./mar. 2015. 

 

NARLOCH, T. B. Modelo indicador da construtibilidade a partir da análise geométrica 

do projeto. Dissertação (Mestrado em Arquitetura)-Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, 2015. 

 

NONAKA, I. A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization science, 

v. 5, n. 1, p. 14-37, 1994. 

 

O'CONNOR, J. T.; MILLER, S. J. Constructability programs: method for assessment and 

benchmarking. Journal of Performance of Constructed Facilities, v. 8, n. 1, p. 46-64, 1994. 

 

O’CONNOR, J. Constructability Implementation Guide. CII, Austin, 2006. 

 

PATHIRAGE, C. P.; AMARATUNGA, D.; HAIGH, R. Importance of tacit knowledge 

towards company performance and its relevance to construction. 2005. 



104 

 

 
 

 

 

PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems 

research. Journal of management information systems, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007 

 

PERKINSON, G. M.; SANVIDO, V. E.; GROBLER, F. A facility programming information 

framework. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 1, n. 1, p. 69-

84, 1994. 

 

PHENG, L. S.; ABEYEGOONASEKERA, B. Buildability in design and construction through 

ISO 9000 quality management systems: concepts and survey findings. Architectural Science 

Review, v. 44, n. 4, p. 355-366, 2001. 

 

POON, J.; POTTS, K.; COOPER, P. Development of a new best practice model for building 

projects. Proceedings of ARCOM, p. 15-17, 1999. 

 

PULASKI, M. H.; HORMAN, M. J. Organizing constructability knowledge for 

design. Journal of construction engineering and management, v. 131, n. 8, p. 911-919, 

2005. 

 

QING, Y. Y. Modeling a decision support system for buildable designs. Tese (Doutorado)-. 

National University Of Singapore. 2004 

 

RADTKE, M. W.; RUSSELL, J. S. Project-level model process for implementing 

constructability. Journal of Construction engineering and Management, v. 119, n. 4, p. 

813-831, 1993. 

 

RIBEIRO, S. G. Metodologia para validação de projetos baseada na análise de 

construtibilidade. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2005. 

 

ROBINSON, H. S. et al. Knowledge management practices in large construction 

organisations. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 12, n. 5, p. 

431-445, 2005. 

 

RODRIGUES, M. B. Diretrizes para a integração dos requisitos de construtibilidade ao 

processo de desenvolvimento de produto de obras repetitivas. Dissertação (Mestrado)- 

Universidade Federal do rio Grande do Sul. Porto alegre, 2005. 

 

RODRÍGUEZ, M. A. A.; HEINECK, L. F. M. A construtibilidade no processo de projeto de 

edificações. Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, v. 3, 2003. 

 

RUSSELL, J. S.; GUGEL, J. G.; RADTKE, M. W. Comparative analysis of three 

constructability approaches. Journal of construction engineering and management, v. 120, 

n. 1, p. 180-195, 1994. 

 

SAAD, I. M. H.; HANCHER, D. E. Multimedia for construction project management: project 

navigator. Journal of Construction Engineering and Management, v. 124, n. 1, p. 82-89, 

1998. 

 

 



105 

 

 
 

 

 

SAFFARO, F. A.; SANTOS, D. G.; HEINECK, L. F. M. Uma proposta para a classificação de 

decisões voltadas a melhoria da construtibilidade. In: XXIV Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção e Sistemas/X International Conference on Industrial 

Engineering Management. 2004. 

 

SANTIAGO JUNIOR; SÁTIRO, J. R. O desenvolvimento de uma metodologia para gestão 

do conhecimento em uma empresa de construção civil. Dissertação (Mestrado)-

Universidade de São Paulo, 2002. 

 

SANTOS, D. G.; AMARAL, T. G. Construtibilidade dos projetos de alvenaria estrutural.  In: 

workshop nacional gestão do processo de projeto na construção de edifícios, 2001, São 

Carlos. Anais... São Carlos: USP, 2001. Disponível em <http://infohab.org.br>. Acesso em 10 

Jun. 2017. 

 

SCHILLING, J.; KLUGE, A. Barriers to organizational learning: an integration of theory and 

research. International Journal of Management Reviews, v. 11, n. 3, p. 337-360, 2009. 

 

SCHÖN, D. A. The reflective practitioner: How professionals think in action. Routledge, 

2017. 

 

SIK-WAH FONG, P.; CHU, L. Exploratory study of knowledge sharing in contracting 

companies: a sociotechnical perspective. Journal of construction engineering and 

management, v. 132, n. 9, p. 928-939, 2006. 

 

SHANE, J. S. et al. Construction project cost escalation factors. Journal of Management in 

Engineering, v. 25, n. 4, p. 221-229, 2009. 

 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 

2001. 

 

SIMON, H. A. The sciences of the artificial. MIT Press, 1996. 

 

SOARES, P. B. et al. Análise bibliométrica da produção científica brasileira sobre Tecnologia 

de Construção e Edificações na base de dados Web of Science. Ambiente Construído, v. 16, 

n. 1, p. 175-185, 2016. 

 

SOIBELMAN, L. et al. Design review checking system with corporate lessons 

learned. Journal of Construction Engineering and Management, v. 129, n. 5, p. 475-484, 

2003. 

 

SONG, L.; MOHAMED, Y.; ABOURIZK, S. M. Early contractor involvement in design and 

its impact on construction schedule performance. Journal of Management in Engineering, 

v. 25, n. 1, p. 12-20, 2009. 

 

SMITH, E. A. The role of tacit and explicit knowledge in the workplace. Journal of 

knowledge Management, v. 5, n. 4, p. 311-321, 2001. 

 

 



106 

 

 
 

 

 

SULTAN, N. Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: 

Experiencing the power of disruptive innovations. International journal of information 

management, v. 33, n. 1, p. 160-165, 2013. 

 

TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. Gestão do conhecimento. Bookman Editora, 2009. 

 

TATUM, C. B. Improving constructibility during conceptual planning. Journal of 

Construction Engineering and Management, v. 113, n. 2, p. 191-207, 1987. 

 

TEIXEIRA, L. P.; CARVALHO, F. M. A. A construção civil como instrumento do 

desenvolvimento da economia brasileira. Revista Paranaense de Desenvolvimento, n. 109, 

p. 9-26, 2005. 

 

TSERNG, H. P.; LIN, Y. Developing an activity-based knowledge management system for 

contractors. Automation in construction, v. 13, n. 6, p. 781-802, 2004. 

 

VAN AKEN, J. E. Management research as a design science: articulating the research 

products of mode 2 knowledge production in management. British journal of management, 

v. 16, n. 1, p. 19-36, 2005. 

 

VEIT, D. R. Em direção a produção de conhecimento modo 2: análise e proposição de um 

framework para pesquisa em processos de negócios. 2013. 

 

VON ALAN, R. H. et al. Design science in information systems research. MIS quarterly, v. 

28, n. 1, p. 75-105, 2004. 

 

YANG, J. et al. Proactive problem-solver for construction. Automation in Construction, v. 

19, n. 6, p. 808-816, 2010. 

 

YU, W.; SKIBNIEWSKI, M. J. A neuro-fuzzy computational approach to constructability 

knowledge acquisition for construction technology evaluation. Automation in construction, 

v. 8, n. 5, p. 539-552, 1999. 

 

ZANNI, C.; ROUSSELOT, F. Towards the formalization of innovating design: the TRIZ 

example. In: International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information 

and Engineering Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. p. 1098-1105. 

 

ZHANG, X.; MAO, X.; ABOURIZK, S. M. Developing a knowledge management system for 

improved value engineering practices in the construction industry. Automation in 

construction, v. 18, n. 6, p. 777-789, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 
 

APÊNDICES 

Apêndice A – BI usuários 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA

NOME CPF E-MAIL FUNÇÃO ATRIBUTO PONTUÇÃO

Usuário 1 31521887239 Usuário1@provedor.com.br Engo. Civil MCA 55

Usuário 2 14946853232 Usuário2@provedor.com.br Engo. Civil MCA 18

Usuário 3 6754268386 Usuário3@provedor.com.br Estagiária Comum

Usuário 4 11049757965 Usuário4@provedor.com.br Diretor tecnologia Comum

Usuário 5 32112345698 Usuário5@provedor.com.br Diretor Comum

Usuário 6 65498732157 Usuário6@provedor.com.br Diretor Técnico Comum

Usuário 7 48965712373 Usuário7@provedor.com.br Engo. Civil P&D Comum

Usuário 8 21589873253 Usuário8@provedor.com.br Projetista Comum 80

Usuário 9 14587625324 Usuário9@provedor.com.br Projetista Comum 29

Usuário 10 54879652224 Usuário10@provedor.com.br Projetista Comum

Usuário 11 54782154985 Usuário11@provedor.com.br Engo. Civil Comum

Usuário 12 25368749853 Usuário12@provedor.com.br Desenhista Comum

Usuário 13 32578954783 Usuário13@provedor.com.br Desenhista Comum

Usuário 14 37842658932 Usuário14@provedor.com.br Engo. Civil MCA 21

Usuário 15 78569312942 Usuário15@provedor.com.br Enga. Civil Profa. Comum

Usuário 16 235.758.456-31 Usuário16@provedor.com.br Engo. Civil Comum 24

Usuário 17 425.858.556-13 Usuário17@provedor.com.br Suprimentos Comum 17

Usuário 18 165.832.759-47 Usuário18@provedor.com.br Enga. Civil Orçamentista Comum 18

BASE DE INFORMAÇÕES DE CADASTRO E USUÁRIOS

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

USUÁRIO
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Apêndice B – Banco de Informações de Lições Aprendidas  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pg.

CODIGO TITULO LIÇÃO APRENDIDA EFEITO ETAPA CONSTRUTIVA FASE CICLO VIDA RELEVÂNCIA

180319-1 ARRASADOR MECÂNICO DE ESTACAS Custo B.3.5 Fundações Profundas Construção 21

180319-1 ARRASADOR MECÂNICO DE ESTACAS Prazo B.3.5 Fundações Profundas Construção 21

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Custo B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Prazo B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Qualidade B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Satistafação Cliente B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-1 Impermeabilização/Cobertura Segurança Trabalho B.6.2.5  Impermeabilização lajes descobertas Construção 34

180417-2 1ª fiada de bloco de gesso Custo B 5.1.3   Alvenaria de blocos Construção 18

180417-2 1ª fiada de bloco de gesso Sustentabilidade B 5.1.3   Alvenaria de blocos 18

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Custo B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Prazo B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Qualidade B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180518-1 Reforço de fundação sob pé-direito Satistafação Cliente B.2.1.1.6 Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180618-1 Gabarito Portas Sustentabilidade B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Custo B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Prazo B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Qualidade B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180618-1 Gabarito Portas Satistafação Cliente B.5.2  Esquadrias e ferragens Construção 24

180620-1 Representação legal de Fornecedor Qualidade B.2.1.5 Administração da obra e despesas gerais Construção 17

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Qualidade B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180622-1 DETALHAR ARQUITETURA PÓS COMPATIBILIZAR ESTRUTURA Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 29

180623-1  EAP CUSTOMIZADA Custo B.5.2 Orçamentos Projeto e Planejamento 29

180623-1  EAP CUSTOMIZADA Qualidade B.5.2 Orçamentos Projeto e Planejamento 29

180623-1  EAP CUSTOMIZADA Prazo B.5.2 Orçamentos Projeto e Planejamento 29

180625-1 Escolher tipo de estrutura depois de estudar os recusross disponiveis na região Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180625-1 Escolher tipo de estrutura depois de estudar os recusross disponiveis na região Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180625-1 Escolher tipo de estrutura depois de estudar os recusross disponiveis na região Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 23

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Qualidade B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-1 NÃO USAR POSIÇÃO DE ARMADURA ENCAIXATIVA Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 18

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Custo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Qualidade B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Prazo B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

180627-2 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ZONA COMPRESSÃO VIGA Satistafação Cliente B.2.1.1.6 - Projeto estrutural Projeto e Planejamento 16

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

BANCO DE LIÇÕES APRENDIDAS
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Apêndice C – Lição Aprendida 1 
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Apêndice D – Lição Aprendida2 
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Apêndice E – Lição Aprendida 3 
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Apêndice F – Lição Aprendida 4 
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Apêndice G – Lição Aprendida 5 
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Apêndice H – Lição Aprendida 6 
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Apêndice I – Lição Aprendida 7 
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Apêndice J – Lição Aprendida 8 

 
 

 

 

DATA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1. O USÁRIO DEVERÁ PREENCHER SEUS DADOS INDIVIDUAIS;

2. DEVERÁ  ESCOLHER, EM GUIA  ANEXO, QUAIS OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA 

4. DEVERÁ ESCOLHER OBRIGATORIAMENTE ENTRE AS ESTRATÉGIAS DE SUBMISSÃO AS QUE MAIS LHE CONVÉM

5. CASO A SUBMISSÃO SEJA FEITA POR MAIS DE 1 USUÁRIO, ESTES DEVERÃO PRENCHER FORMULÁRIO DE ADESÃO

USUÁRIO: Isabel Cristina F. Mariano

CPF: 165.832.759-47 ENDEREÇO ELETRÔNICO: Isabel.c.fernandes.m@gmail.com

FUNÇÃO: Enga civil orçamentista

TÍTULO DA LIÇÃO APRENDIDA PALAVRAS CHAVE

EAP CUSTOMIZADA EAP

CUSTO QUALIDADE PRAZO

SEGURANÇA DO TRABALHO SATISFAÇÃO CLIENTE SUSTENTABILIDADE

DESCRIÇÃO DO EFEITO PRODUZIDO

B.5.2 Orçamentos

Projetos e Planejamento

PÚBLICA RESERVADA

CONHECIDA ANÔNIMA

INDIVÍDUO GRUPO

OS CAMPOS ANTERIORES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, CASO CONTRÁRIO O USUÁRIO

DEVERÁ VOLTAR AO INÍCIO DESTE FORMULÁRIO E PREENCHE-LOS ADEQUADAMENTE 

REGISTROS ABAIXO SERÃO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO-MCA

EFEITOS CUSTO PRAZO QUALIDADE SEGURANÇA SATISFAÇÃO TOTAL

MCA 1 9 5 7 0 0 21

MCA 2 8 3 5 0 0 16

MCA 3 8 4 4 0 0 16

MÉDIA ARITIMÉTICA DAS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO - MCA 18

REAPRESENTAR LIÇÃO APRENDIDA PARA NOVA AVALIAÇÃO?

SIM NÃO

USUARIO 1 USUÁRIO 2 USUARIO 3 USUÁRIO 4

CÓDIGO DA LIÇÃO APRENDIDA

ANEXOS À LIÇÃO APRENDIDA

0

CASO O COMITE DE AVALIAÇÃO ENTENDA NECESSÁRIO A PROPOSTA DE LA PODERÁ SER REAPRESENTADA, OU

DESCARTADA, DO CONTRÁRIO DEVERÁ AVALIADA E FEITO O REGISTRO DA LIÇÃO APRENDIDA NO BANCO DE

INFORMAÇÕES, REGISTRADA A PONTUAÇÃO DO(S) USUÁRIO(S) E EMITIDA CIRCULAR DE AVISO A TODOS OS USUÁRIOS DE

QUE HÁ NOVA LIÇÃO APRENDIDA

PONTUAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA

DEVERÁ SER GERADO CÓDIGO DA LIÇÃO APRENDIDA, COMPOSTO PELA DATA DE VALIDAÇÃO (AA/MM/DD), SEGUIDA DA

INDICAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE VALIDAÇÕES,  SEPARADOS POR DÍGITO SERADOR

O tempo perdido na busca em EAPS diferentes reduziu em 50% do gasto anteriormente à situação em que formei uma

EAP consolidada

0

ETAPA SERVIÇO

FASE CICLO DE VIDA DO PROJETO

ESTRATÉGIA

VISUALIZAÇÃO

IDENTIDADE

AUTORIA

AVALIAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA / ESTRATÉGIA PONTUAÇÃO

O COMITÊ DEVERÁ AVALIAR CADA EFEITO PRODUZIDO COM RELAÇÃO À SUA RELEVÂNCIA, ATRIBUINDO-LHES PESOS QUE

PERTENCEM À ESCALA DE 0 A 10 , ONDE "0" SIGNIFICA IRRELEVÂNCIA,  E "10" SIGNIFICA RELEVÂNCIA MÁXIMA

AVALIAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA

SUSTENTABILIDADE

0

Antes, ao fazer um orçamento eu ia pegando os serviços da PINI ou da seinfra para montar uma determinada EAP, o que

demandava bastante tempo, com a vivência na área elaborei uma EAP completa, incluindo a composição de preços de

todos os serviços da Pini, seinfra e que apareciam no dia a dia do trabalho, facilitando hoje na hora de elaborar um novo

orçamento, pois apenas deleto aqueles que não irei utilizar.

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS - SABE

3. DEVERÁ DESCREVER E ANEXAR DADOS QUE RATIFIQUEM OS CRITÉRIOS ESCOLHIDOS, SOBRETUDO OS EFEITOS

PRODUZIDOS PELA LIÇÃO APRENDIDA, COM DADOS QUANTITATIVOS OU DESENHOS E ESQUEMAS ILUSTRATIVOS

EFEITO PRODUZIDO

Voltar ao Menu
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Apêndice K – Lição Aprendida 9 
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Apêndice L – Lição Aprendida 10 
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Apêndice M – Lição Aprendida 11 
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Apêndice N – Quadro auxiliar para escolha de etapa de serviço  
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Continuação Apêndice N 
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Continuação Apêndice N 

 

B.8 Pavimentações
B.8.1 Pavimentações

B.8.1.1 Contrapiso

B.8.1.2 Pisos cerâmicos

B.8.1.3 Pisos de ardósia

B.8.1.4 Concreto desempenado

B.8.1.5 Cimentados

B.8.1.6 Pisos de basalto

B.8.1.7 Pisos de madeira

B.8.1.8 Pisos de mármore e granito

B.8.1.9 Pisos plásticos

B.8.1.10 Carpetes e tapetes

B.8.1.11 Pisos de granitina

B.8.1.12 Pisos de blocos

B.8.1.13 Meio-fio

B.8.1.14 Degraus e patamares

B.8.2 Rodapés, soleiras

B.8.2.1 Rodapé cerâmico

B.8.2.2 Rodapé cimentado

B.8.2.3 Rodapé de ardósia

B.8.2.4 Rodapé de madeira

B.8.2.5 Rodapé plástico

B.8.2.6 Rodapé de granitina

B.8.2.7 Rodapés de mármore e granito

B.8.2.8 Rodapés de basalto

B.8.2.9 Soleira de ardósia

B.8.2.10 Soleira de madeira

B.8.2.11 Soleira de granitina

B.8.2.12 Soleiras de mármore e granito

B.8.2.13 Soleiras de basalto

B.9 Instalações e aparelhos
B.9.1 Aparelhos e metais

B.9.1.1 Registros

B.9.1.2 Válvulas

B.9.1.3 Ligações flexíveis

B.9.1.4 Sifões

B.9.1.5 Torneiras

B.9.1.6 Bacias sanitárias

B.9.1.7 Cubas

B.9.1.8 Lavatórios

B.9.1.9 Tanques

B.9.1.10 Mictórios

B.9.1.11 Tampos

B.9.1.12 Complementos de louça

B.9.1.13 Equipamentos sanitários para deficientes

B.9.1.14 Saboneteira para líquido

B.9.1.15 Secador de mãos elétrico

B.9.1.16 Bebedouros elétricos

B.9.2  Instalações elétricas

B.9.2.1 Eletrodutos, conexões, buchas e arruelas

B.9.2.2 Fios e cabos

B.9.2.3 Caixas e quadros de comando

B.9.2.4 Tomadas e interruptores

B.9.2.5 Luminárias, acessórios, postes e lâmpadas

B.9.2.6 Equipamentos elétricos diversos

B.9.2.7 Entrada de energia

B.9.2.8 Eletrodutos e conexões telefônicas

B.9.2.9 Fios e cabos telefônicos

B.9.2.10 Caixas telefônicas

B.9.2.11 Equipamentos diversos telefônicos

B.9.2.12 Eletrodutos, fios, caixas para lógica e tv a cabo

B.9.2.13 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas

B.9.2.14 Mão-de-obra

B.9.3  Instalações hidráulica, sanitária e de gás

B.9.3.1 Tubos e conexões de água fria

B.9.3.2 Tubos e conexões de água quente

B.9.3.3 Tubos e conexões de esgoto sanitário

B.9.3.4 Tubos e conexões de águas pluviais

B.9.3.5 Instalações de GLP

B.9.3.6 Mão-de-obra

B.9.4 Prevenção e combate a incêndio

B.9.4.1 Tubos e conexões

B.9.4.2 Válvulas e registros

B.9.4.3 Abrigos, hidrantes, mangueiras e extintores

B.9.4.4 Mão-de-obra

B.9.5  Ar-condicionado

B.9.6  Instalações mecânicas

B.9.6.1 Elevadores

B.9.6.2 Monta-cargas

B.9.6.3 Escadas rolantes

B.9.6.4 Esteiras e planos inclinados

B.9.6.5 Outras instalações mecânicas

B.9.7 Outras instalações

B.10  Complementação da obra
B.10.1 Calafete e limpeza

B.10.1.1 Limpeza final

B.10.1.2 Retirada de entulhos

B.10.1.3 Desmontagem do canteiro de obras

B.10.2  Complementação artística e paisagismo

B.10.2.1 Paisagismo

B.10.2.2 Obras artísticas e painéis

B.10.2.3 Diversos

B.10.3 Obras complementares

B.10.3.1 Complementos, acabamentos e acertos finais

B.10.4 Ligação definitiva e certidões

B.10.4.1 Ligações de água, luz, telefone, gás etc.

B.10.4.2 Ligações de redes públicas

B.10.5 Recebimento da obra

B.10.5.1 Ensaios gerais nas instalações

B.10.5.2 Arremates

B.10.5.3 Habite-se

B.10.6 Despesas eventuais

B.10.6.1 Indenizações a terceiros

B.10.6.2 Imprevistos diversos

B.11 Honorários do construtor

B.12 Honorários do incorporador

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

 ETAPAS DE SERVIÇO
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Apêndice O – Quadro auxiliar para escolha de fase do ciclo de vida do projeto  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1

F2

F3

F4

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

VIABILIDADE

PROJETOS E PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

 FASE CICLO VIDA PROJETO
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Apêndice P–Quadro auxiliar para escolha de efeitos produzidos pela Lição 

Aprendida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

SEGURANÇA DO TRABALHO

SUSTENTABILIDADE

SABE - Sistema de Aprendizado Baseado na Experiência

CUSTO

SATISFAÇÃO CLIENTE

PRAZO

QUALIDADE

BASE DE INFORMAÇÕES DE LIÇÕES APRENDIDAS 
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Apêndice Q – Tela parcial “caixa de entrada” grupo de e-mailing. E-mail 

sabecomite@gmail.com  
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Apêndice R – Tela parcial “caixa de enviados” grupo de e-mailing. E-mail 

sabecomite@gmail.com  
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Apêndice S – Tela “caixa de enviados” grupo de e-mailing. E-mail  

usuanonimo590@gmail.com  
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