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Todo processo estruturado 

demanda estreita relação 

entre Pessoas & Recursos, 

Atividades e os Resultados 

(Produtos & Serviços) deles 

provenientes. 
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Toda manhã na África, quando um Antílope 

acorda... 

 

 

 

 

 

 

Ele sabe que precisa correr mais rápido que 

o mais rápido dos Guepardos 

Discutindo Potencialidades 
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Toda manhã na África, quando um Guepardo 

acorda... 

 

 

 

 

 

 

Ele sabe que precisa correr mais rápido que o 

mais lento dos Antílopes. 
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Na África, não importa se você é um 

Guepardo ou um Antílope. Quando o sol 

nascer, comece a correr.  
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Atividade 

Que analogia pode a ser feita com o nosso 

dia a dia corporativo? 
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    1º        2º 

 

 

 

 

 

   Guepardo    Antílope  

Velocidade 115 Km/h     90 Km/h 

 

 

   

 

  
 

Principal alimento 

Antílope 

Principal predador 

Guepardo 
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Quem leva a melhor neste duelo? 

 

 

 

 

 

 

Guepardo x Antílope 
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Cão Selvagem Africano (Mabeco) 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidade      70 Km/h 

Oitavo animal terrestre mais rápido 

Lições Aprendidas em Gestão de Projetos 



         

       

 

 

 

 

 

    Mabeco   Hiena  

 

Importante 

 

 

   

 

  
 

Apenas se alimentam 

de presas caçadas 

pelo próprio bando 

São oportunistas, boa 

parte de sua 

alimentação vem de 

carcaças roubadas 
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Estratégia 

• Caçam as suas presas através de 

perseguições a alta velocidade; 

• Perseguem suas presas ao longo de 

grandes distâncias; 
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Estratégia 

• Caçam as suas presas através de 

perseguições a alta velocidade; 

• Caçam sozinhos. 

 

• Perseguem suas presas ao longo de 

grandes distâncias; 

• Caçam em grupo. 

Lições Aprendidas em Gestão de Projetos 



Estratégia 

• Caçam as suas presas através de 

perseguições a alta velocidade; 

• Caçam sozinhos. 

• Índice de Sucesso na Caça: 70% 

• Ainda assim, muitas vezes apesar de ter 

sucesso na caça, não consegue come-la 

(sistema cardiovascular) 

 
• Perseguem suas presas ao longo de 

grandes distâncias; 

• Caçam em grupo. 

• Índice de Sucesso na Caça: 80% 
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Ao caçar sozinho, 

nota-se uma 

equívoco no 

dimensionamento 

de recursos, uma 

vez que por estar 

muito cansado, não 

consegue se 

alimentar, mesmo 

após conseguir 

caçar sua presa. 

Sabedores que não 

conseguirão 

alcançar sua presa 

devido a diferença 

de velocidade, 

procuram cansa-la. 

Ao caçar em grupo, 

as persegue ao 

longo de grandes 

distâncias, as 

alcançado após 

algum tempo. 

Planejamento 
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Por viverem de 

forma isolada não 

possuem qualquer 

sistema de 

comunicação que 

permita 

potencializar o 

sucesso de sua 

caça. 

Ao longo da 

perseguição as 

presas, se 

comunicam, 

organizando 

espreitas que 

tendem a isolar as 

presas ou levá-las a 

se afastar de seus 

grupos. 

Comunicação 
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Todos os ataques 

são feitos da 

mesma forma, seja 

qual for a situação, 

busca a 

aproximação a 

cerca de 50 metros, 

a partir do qual 

começa a 

perseguição que 

não pode passar de 

1 minuto. 

De acordo o 

posicionamento do 

grupo de animais 

(presas) e da 

quantidades de 

componentes de seu 

grupo, adotam 

diferentes 

estratégias de caça, 

desde emboscada, 

perseguição ou 

combinação delas. 

Inovação 
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Há aprendizado nisso? 
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A definição da melhor 

estratégia de atuação 

depende dos recursos 

existentes e da forma 

pela qual foram 

estudadas as 

premissas existentes. 
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Aprendizado sobre ações tomadas (certas ou 

erradas) que visam manter, corrigir ou melhorar 

determinada performance, que passaram, 

necessariamente, a serem consideradas para o 

desenvolvimento dos próximos projetos. 



Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Ao final do desenvolvimento de um projeto, seus  

participantes e demais stakeholders se reúnem  

para identificar as Lições Aprendidas. 

1 2 3 4 Lições Aprendidas 

Processo de Gestão de Projetos... 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Ao final do desenvolvimento de um projeto, seus  

participantes e demais stakeholders se reúnem  

para identificar as Lições Aprendidas. 

1 2 3 4 Lições Aprendidas 

Processo de Gestão de Projetos... 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Registro de todas ações, decisões tomadas e 

ocorrências ao longo de um processo ou projeto 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



O mero registro não garante o aprendizado 

e só terá algum efeito a partir do momento que  

passar a ser considerado ou consultado 

Registro de todas ações, decisões tomadas e 

ocorrências ao longo de um processo ou projeto 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Ter orientações 

devidamente descritas 

sobre como proceder de 

acordo com a atividade a 

ser desenvolvida e 

situação presente. 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Ter orientações 

devidamente descritas 

sobre como proceder de 

acordo com a atividade a 

ser desenvolvida e 

situação presente. 

Pode ser uma capacitação, que se tornará  

Lição Aprendida a partir do momento que  

as pessoas inserirem isso ao processo. 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Considerar que um formulário ou um “modelinho” 

de registro de Lições Aprendidas irá garantir que 

haja Lições... e Aprendizado. 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Considerar que um formulário ou um “modelinho” 

de registro de Lições Aprendidas irá garantir que 

haja Lições... e Aprendizado. 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Ação corretiva adotada para resolver um problema 

pontual ou crônico existente 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Ação corretiva adotada para resolver um problema 

pontual ou crônico existente 

Só se tornará Lição Aprendida a partir do  

momento que ela desencadear uma ação  

preventiva ou uma previsão 

Quando se fala em Lições Aprendidas... 



Lição Aprendida demanda análise e/ou 

contextualização de um dado ou informação 

Para ser Lição Aprendida 



Lição Aprendida demanda aprendizado, o que só 

poderá ser potencializado, quando fazemos. 

Para ser Lição Aprendida 



Para ser Lição Aprendida 

Lição  

Aprendida 

Gestão de 

Projetos 

Precisa estar inserida junto a um processo que 

faça parte ou “ocorra em paralelo” junto as 

atividades de um projeto. 



Lição Aprendida precisa estar atrelado aos 

indicadores de processo, que serão seus “gatilhos” 

Para ser Lição Aprendida 



Indicador 

A 

Tempo 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Indicador 

A 

Ações tomadas para 

manter o indicador 

bem avaliado  

Tempo 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Indicador 

A 

Ações tomadas para 

manter o indicador 

bem avaliado  

Tempo 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Situações ou ações  

que provocaram  

a mudança 

do indicador 

Tempo 

Indicador 

A 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Situações ou ações  

que provocaram  

a mudança 

do indicador 

Tempo 

Indicador 

A 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Ações tomadas  

para “recuperar” o 

indicador, mas que  

não surtiram 

efeito 

Tempo 

Indicador 

A 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Ações tomadas  

para “recuperar” o 

indicador, mas que  

não surtiram 

efeito 

Tempo 

Indicador 

A 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Ações tomadas  

para “recuperar” o 

indicador, que  

surtiram efeito 

Tempo 

Indicador 

A 

Processo de Lições Aprendidas 

Lições 

Aprendidas 



Pessoas & 
Recursos 

Atividades 

Produtos & 
Serviços 

Lições Aprendidas 

deve ser um processo 

estruturado, com 

metas e objetivos 

claros e definidos, 

potencializado 

a retroalimentação 

e o aprendizado 

em qualquer 

etapa do projeto 

Processo de Lições Aprendidas 
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José Renato Sátiro Santiago Junior 

jrssjr@uol.com.br 

www.jrsantiago.com.br 
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