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Resumo 
 

 

O objetivo desta tese é compreender os principais processos de aprendizagem que 
ocorrem em grupos multifuncionais de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto 
(APQP) que atuam em empresas fornecedoras de autopeças. Os objetivos específicos buscam 
identificar e descrever o processo de formação de grupos multifuncionais e sua relação com a 
aprendizagem; identificar e descrever as metodologias utilizadas no funcionamento dos 
grupos multifuncionais e sua relação com a aprendizagem; identificar, descrever e discutir os 
fatores que prejudicam a aprendizagem dos grupos multifuncionais; identificar, descrever e 
discutir os fatores que facilitam a aprendizagem dos grupos multifuncionais e identificar, 
descrever e discutir momentos nos quais houve evidências de aprendizagem (grupal e 
coletiva) nos grupos multifuncionais pesquisados. O arcabouço teórico proposto está 
assentado na concepção de aprendizagem individual e coletiva desenvolvida por Nancy Dixon 
e na perspectiva da aprendizagem em nível grupal especialmente tratada nos estudos de Amy 
C. Edmondson e colaboradores. A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma perspectiva 
qualitativa, de natureza descritiva e interpretativa. Considera-se também exploratória, pois o 
fenômeno da aprendizagem em grupos de trabalho tem sido um tema que revela pouco 
conhecimento acumulado e sistematizado. Considerando-se que a pesquisa parte de uma 
perspectiva contextual-interpretativa, foi proposto como método o estudo de caso qualitativo a 
fim de observar, explorar, interpretar, compreender e discutir aspectos relacionados aos 
processos de aprendizagem. Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos e responder 
à pergunta de pesquisa, foram entrevistados integrantes de grupos multifuncionais de duas 
organizações distintas (Alfa e Beta), sendo três grupos por empresa, totalizando dezenove 
entrevistados. Além disso, a observação não participante também se constituiu em uma 
estratégia de investigação. Como forma de estruturar, organizar e analisar os dados utilizou-se 
os templates propostos por Nigel King - uso a priori de códigos obtidos a partir do referencial 
teórico. Os resultados mostraram que a segurança psicológica instaurada no âmbito grupal e 
coletivo, a aprendizagem ocorre quando o grupo inteiro consegue convergir seus conflitos e 
discussões internas em consensos. Além disso, o processo de aprendizagem é facilitado desde 
o momento em que o grupo é formado, principalmente devido à mobilidade dos seus 
membros, ao papel do gestor enquanto agente catalisador de informações, às metodologias de 
trabalho empregadas nas duas organizações, ao sistema artificial de Memória Transitiva, aos 
“corredores”, à prática de consultas às áreas funcionais pelos seus membros, à existência de 
fóruns internacionais, ao próprio arranjo físico das empresas pesquisadas, ao apoio moral 
praticado no ceio da coletividade, ao aporte dos recursos financeiros para o desenvolvimento 
das ideias, ao reconhecimento do conhecimento dos membros, à aprendizagem por meio da 
prática do trabalho coletivo, à predisposição para a aprendizagem dos participantes, entre 
outras. As indicações resultantes para estudos futuros abarcam elementos como cultura 
macro-organizacional e diversidade meso-organizacional e sua influência na aprendizagem do 
grupo, sendo estes também os aspectos limitadores desta pesquisa. 
 

 

Palavras-chave: Aprendizagem grupal. Empresas automotivas. Grupos multifuncionais. 
Aprendizagem coletiva. Segurança psicológica. 
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Abstract 
 

 

 The objective of this thesis is to understand the learning processes that occur in cross-
functional groups in a perspective of Advanced Planning Product Quality (APQP) in 
automotive companies. The specific objectives seeks to identify and describe the constitution 
process of cross-functional groups and its relationship to learning; identify and describe the 
methodologies used inside cross-functional groups and its relationship to learning; identify, 
describe and discuss the factors that difficult the learning process inside cross-functional 
groups; identify, describe and discuss the factors that facilitate the learning process of cross-
functional groups and identify, describe and discuss the moments which there was evidence of 
group and collective learning. The theoretical framework proposed is designed of individual 
and collective learning developed by Nancy Dixon and team learning from the perspective 
developed especially in studies of Amy C. Edmondson and colleagues. The field research was 
developed in a qualitative, descriptive and interpretative way. It is also considered exploratory 
because the phenomenon of learning in work groups has been a topic that reveals little 
knowledge accumulated and systematized. Considering that research begins with a 
contextual-interpretive perspective, was proposed as the method qualitative case-study to 
observe, explore, interpret, understand and discuss issues related to learning processes. In 
order to achieve the proposed objectives and answer the research question, respondents were 
members of cross-functional groups of two distinct organizations (Alfa and Beta), three 
groups per company, totaling nineteen interviewees. Moreover, the non-participant 
observation is also a strategy to collect data. In order to structure, organize and analyze the 
data, was employed the templates analysis method, offered by Nigel King, that consist in the 
use of a priori codes derived from the theoretical framework. The results showed that, since 
there is psychological safety established, both team and collective learning occurs when the 
entire group, converging the members conflicts and discussions on consensus. Furthermore, 
the learning process is facilitated since the group constitution, mainly due to the mobility of 
its members, the manager's role as a catalyst of information, working methodologies 
employed in the two organizations, the Transitive Memory Systems, the "corridors", the 
practice of consulting the functional areas by its members, the existence of international 
forums, the actual physical arrangement of the companies surveyed, the moral support 
practiced in the core community, the investment of financial resources for the development of 
ideas members, the recognition of the expertise of the members, learning through practice of 
collective work, the willingness of participants to learning, among others. The indications for 
future studies encompass elements as macro-organizational culture and meso-organizational 
diversity and its influence on group learning, which are also limiting aspects of this research. 
 

 

Keywords: Team Learning. Automotive companies. Cross-Functional Groups. Collective 
learning. Psychological safety. 
 
 

 

 



 

 

12 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em uma sociedade orientada pela informação e uma economia baseada na prestação 

de serviços, o conhecimento é um importante ativo intangível que as empresas precisam 

adquirir e explorar para obterem um desempenho organizacional superior (PAWLOWSKY; 

FORSLIN; REINHARDT, 2001). Diante da intensificação da concorrência global e do 

crescimento exponencial dos meios de comunicação, os fabricantes ao redor do mundo que 

estão se esforçando para manter a competitividade no mercado devem fortalecer a habilidade 

de implantar e explorar ao máximo seus ativos intangíveis. Se as pessoas que constituem as 

organizações conseguirem aprender de forma mais rápida, conseguirão fazer com que suas 

empresas atinjam um grau mais avançado de desenvolvimento (MACNEIL, 2001). A 

aprendizagem emerge como um fenômeno que desperta interesse a fim de garantir a eficiência 

das organizações. Compreender os processos pelos quais as organizações aprendem e como 

eles podem ser gerenciados torna-se imprescindível, tanto para os pesquisadores quanto para 

os profissionais que atuam na área gerencial (EDMONDSON, 2002).  

A discussão acerca do tema da aprendizagem nas organizações tornou-se diversa, 

abarcando diferentes perspectivas (ANTONELLO; GODOY, 2011) podendo ser comparada à 

atividade vulcânica, ora em estado de erupção, ora em estado dormente (EASTERBY-

SMITH; CROSSAN; NICOLINI, 2000). Embora o tema já estivesse presente em publicações 

que apareceram nos anos 50 e 60 do século passado (MARCH; SIMON, 1958, 

CANGELOSSI; DILL, 1965), de acordo com Crossan e Guatto (1996) foi a partir da década 

de 1990 que o número de publicações sobre o tema mostrou um rápido crescimento. As 

publicações perpassaram por questões relativas à aprendizagem individual (AI) versus 

aprendizagem organizacional (AO), aprendizagem de ciclo simples versus aprendizagem de 

ciclo duplo, cognição versus comportamento. Posteriormente, outros aspectos ganharam 

relevância, tais como aprendizagem estratégica e internacional, gestão do conhecimento, 

comunidades de prática, política, ética e a mensuração da aprendizagem nas organizações 

(ANTONELLO; GODOY, 2011) ampliando sobremaneira este campo de estudo. 

De acordo com Argote (1999), tal popularidade é motivo de preocupação devido à 

superexposição e possível perda de especificidade do próprio conceito. Assim como já 

ocorreu com a gestão da qualidade, por exemplo, há o risco de modismos resultarem em 
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ideias importantes que poderão ser banalizadas e ganharem absoluto descrédito (HAWKINS, 

1994). De acordo com Antonello e Godoy (2011), na tentativa de se querer abranger muitos 

conceitos relacionados, corre-se o risco de se perder a própria identidade da aprendizagem 

organizacional. As autoras entendem que [...] 

 
[...] para se avançar na compreensão da aprendizagem nas organizações, tem-se como 
desafio, manter a energia e a vitalidade que se originam das diversas perspectivas com 
que o assunto tem sido abordado e ao mesmo tempo delinear e discutir algumas 
questões e características básicas que tornam esse conceito peculiar, separando-o de 
outros relacionados (ANTONELLO; GODOY, 2011, p. 32). 

 

Algumas definições sobre a aprendizagem organizacional encontradas na literatura 

incluem: codificação e modificação de rotinas, aquisição de conhecimento útil para a 

organização, aumento da capacidade organizacional para tomadas de ações produtivas, 

capacidade de interpretação, desenvolvimento de conhecimentos a respeito da relação ação-

resultado, detecção e correção de erros.  

No leque de definições, algumas envolvem o nível do indivíduo, outras o 

organizacional, existindo também aquelas que se voltam para o nível grupal como pode ser 

observado nos trabalhos de Amy C. Edmondson. O tema engloba ainda a compreensão de 

como as pessoas decidem e agem ao se depararem com desafios do dia-a-dia (inerentes a 

qualquer atividade de trabalho). Além disso, é importante considerar que não basta apenas 

compreender, mas também intervir nos processos de aprendizagem organizacional, sendo sua 

análise importante tanto para acadêmicos, quanto para os profissionais de áreas afins.  

Pode-se afirmar que dois fatores contribuíram para um aumento da investigação 

focada nesse tema: a atração de acadêmicos que até então haviam mostrado pouco interesse 

em processos de aprendizagem e o fato de consultores de empresas terem percebido a 

importância comercial da aprendizagem nas organizações. Examinando os autores que se 

dedicam ao estudo da aprendizagem nas organizações é possível sistematizar o resultado 

dessa produção organizando-a em diferentes disciplinas, escolas de pensamento ou 

perspectivas. 

Conforme Lyles e Easterby-Smith (2003), a aprendizagem organizacional foi 

referenciada, pela primeira vez, por Cyert e March em 1963, na obra “Behavioral theory of 

the firm”, em uma perspectiva adaptativa. Nos anos seguintes, outros autores ampliaram os 

estudos sobre o tema, como pode ser verificado em Antonello e Godoy (2011), sendo possível 

identificar na literatura internacional, sete principais perspectivas de análise: a Psicológica 
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(que contém três correntes teóricas: psicologia aplicada, construção social e comportamental); 

a Sociológica (que apresenta cinco correntes teóricas: microinteracionista, racional/utilitária, 

durkheiniana, pós-moderna e conflito); a Antropológica; a da Ciência Política; a Histórica; a 

Econômica; e finalmente a da Ciência da Administração (com seis subdivisões: cultural, 

teoria de sistemas, cognitiva e do conhecimento, tomada de decisão e adaptação, 

estratégia/gerencial e aprendizagem na ação). 

A análise da literatura brasileira que foca essa temática tem origem em um estudo 

desenvolvido por Antonello (2002), que objetivou mapear a produção científica sobre 

aprendizagem nas organizações por meio da identificação dos métodos de pesquisa 

empregados para o estudo da aprendizagem organizacional, competências e gestão do 

conhecimento. A seguir, surge o trabalho desenvolvido por Loiola e Bastos (2003), que teve 

como principal finalidade mapear a produção acadêmica sobre aprendizagem organizacional 

no contexto nacional entre 1997 a 2001. Mais recentemente destaca-se o estudo de Godoy e 

Antonello (2007), cujo objetivo foi explorar os discursos formadores do campo de 

conhecimento da aprendizagem nas organizações por meio de uma proposta metodológica 

denominada metatriangulação. As autoras analisaram a produção brasileira entre 2000 a 2005 

em periódicos nacionais e anais de congressos consolidados da área de administração. 

Godoy e Antonello (2007) identificaram que, tradicionalmente, os estudos abarcam 

fundamentalmente dois níveis de análise: o individual e o organizacional. No primeiro nível, a 

aprendizagem nas organizações é caracterizada por ser um tipo particular de aprendizagem 

que ocorre com indivíduos-chave, resultando em uma mudança organizacional. No segundo 

nível, o fenômeno não ocorre pelo simples fato de indivíduos aprenderem por meio de suas 

experiências e ações, mas por meio de indivíduos cujas ações pessoais são baseadas em um 

conjunto de modelos compartilhados. 

De acordo com Kim (1998), a aprendizagem é inerente às organizações (tenham elas 

escolhido isso conscientemente ou não). É requisito fundamental para a existência sustentada 

de qualquer empresa. Isso significa pensar na aprendizagem organizacional como uma 

metáfora derivada da compreensão da aprendizagem individual. Em última instância, as 

organizações aprendem por meio de seus membros individuais, ou seja, os indivíduos são 

vistos como a base da aprendizagem nas organizações. Portanto, para este autor, teorias da 

aprendizagem individual são cruciais para a compreensão da aprendizagem nas organizações.  
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No entanto, o tema pode também ser investigado abarcando outros níveis identificados 

por Pawlowsky (2001) em que, além do individual e organizacional, destacam-se o grupal, o 

intraorganizacional e o interorganizacional. 

Embora a literatura mostre a importância de se examinar a aprendizagem nas 

organizações a partir desses diferentes níveis, o estudo que aqui se propõe foca em especial o 

nível grupal, embora não descarte a possibilidade de incluir os outros níveis, caso os dados do 

campo revelem essa necessidade. De acordo com Weick e Roberts (1993), a análise da 

perspectiva grupal envolve atividades inter-relacionadas que têm no indivíduo a sua base. 

Essa análise não deve se preocupar apenas com a divisão existente nas relações do indivíduo 

com o grupo e vice-versa, mas também compreender quando cada uma influencia e/ou é 

influenciada pela outra (NODARI, 2009). 

O nível do grupo desperta especial atenção dos pesquisadores e gestores por 

representar o principal elo entre indivíduo-organização e por ser a porta de entrada para a 

aprendizagem organizacional. São vitais por formar unidades de aprendizagem, 

imprescindíveis às empresas modernas. De acordo com Osterman (1994), cada vez mais as 

organizações valem-se dos grupos para a realização de seus trabalhos e, na perspectiva da 

aprendizagem organizacional, usam os grupos para propor mudanças. 

A importância dos grupos de trabalho reside no fato de que exercem papel 

fundamental no comportamento e na cognição individual por meio da qual a aprendizagem 

organizacional ocorre. São moldados pela influência social, ou seja, pelas atitudes e 

comportamentos de outros sujeitos (SALANCIK; PFEFFER, 1978; HACKMAN, 1992). A 

localidade da influência social dá origem às subculturas nas organizações (TRICE; BEYER, 

1993) e a propensão para aprender varia entre as culturas organizacionais (SCHEIN, 1985). 

As principais considerações sobre os grupos dentro das organizações reforçam a ideia de 

interação, de interdependência, de um passado comum e da antecipação de um futuro 

(MCGRATH, 1984). Dentro dessa perspectiva, Cohen e Bailey (1997, p. 241) definem grupo 

como: 

 
Um conjunto de indivíduos que são interdependentes em suas tarefas, que 
compartilham a responsabilidade pelos resultados, que se consideram e são 
considerados uma entidade social única pertencente a um sistema social maior (por 
exemplo, uma unidade de negócio ou uma corporação) e que gerenciam suas 
relações dentro dos limites organizacionais. 
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Entre os diversos propósitos para que as organizações recorram a esse tipo de 

formação coletiva, destaca-se um conjunto de funções dos grupos resumidas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Principais funções dos grupos dentro das organizações 

Importância do grupo para a organização Importância do grupo para o indivíduo 

São responsáveis pela execução de tarefas que não 
poderiam ser feitas por indivíduos trabalhando 
sozinhos. 

Podem ajudar no processo de aprendizagem sobre a 
organização e seu contexto. 

São capazes de fornecer uma multiplicidade de 
talentos e habilidades que serão utilizados em tarefas 
distintas. 

São capazes de se promover a conscientização das 
potencialidades e limitações dos indivíduos. 

Fornecem recursos para avaliação e solução de 
problemas, tomada de decisão e de 
implementação de ações corretivas. 

Podem oferecer condições para o aprendizado de 
novas habilidades e adoção de novos 
comportamentos. 

Podem oferecer meios mais eficientes para o 
controle organizacional e do comportamento dos 
indivíduos. 

Concedem a obtenção de certas recompensas 
desejadas e que não estariam disponíveis para o 
indivíduo isolado. 

Podem facilitar as mudanças nas políticas e nos 
procedimentos da organização. 

Podem aumentar a estabilidade da organização, 
transmitindo aos membros mais novos valores e 
normas. 

É fonte de satisfação de necessidades tais como a de 
reconhecimento, pertencimento e referência. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Lizeo (2003, p. 36) 
 

Na literatura sobre gestão, os trabalhos acerca da aprendizagem grupal (AG) foram 

edificados e complementados durante décadas de pesquisas e consideram que tanto a 

aprendizagem grupal quanto a aprendizagem organizacional originam-se de um denominador 

comum que entende que as coletividades (e não apenas os indivíduos) possuem capacidade de 

aprender (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007).  

As pesquisas focadas em aprendizagem grupal surgiram na literatura sobre gestão na 

década de 1990, ampliando-se em volume e variedade a partir de 2000. O termo foi 

empregado na obra “A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende”, de Peter 

Senge, que apresentou um olhar gerencial sobre os insights obtidos principalmente a partir do 

campo da dinâmica dos sistemas. Ainda que as teorias e ferramentas do pensamento sistêmico 

constituíssem a contribuição central do livro, a aprendizagem grupal foi apresentada como 

uma das cinco disciplinas que permite às organizações atingirem uma vantagem competitiva. 
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Na literatura de ciências sociais aplicadas, há várias definições para o termo grupo, 

mas também não há consenso claro entre aqueles que as propõem (ALDERFER; SMITH, 

1982). Algumas definições, baseadas nos trabalhos realizados em laboratórios por psicólogos 

sociais que estudaram as propriedades internas dos grupos, nem sempre atendem as 

necessidades daqueles que estudam o tema no nível organizacional, por não darem a devida 

atenção às suas propriedades externas. Uma definição de grupos nas organizações necessita de 

um equilíbrio tanto em nível interno quanto das suas propriedades externas. Neste sentido, a 

definição trazida por Aldefer e Smith (1982, p.38) é esclarecedora: 

 

Um grupo humano é formado por um conjunto de indivíduos possuidores de uma 
relação interdependente uns com os outros e que se percebem enquanto grupo, 
distinguindo os membros dos não membros. A identidade do grupo é reconhecida 
por aqueles que não fazem parte dele e as relações interdependentes com outros 
grupos devem ser mantidas, mesmo se seus membros estiverem atuando de forma 
individual ou coletiva. Os papéis são, portanto, estabelecidos em função das 
próprias expectativas dos membros ou dos não membros do grupo.  

 

Em seus estudos sobre o processo de cognição coletiva, Gibson (2001, p. 122) 

identificou um importante pressuposto sobre grupos nas organizações. De acordo com essa 

autora, grupo é uma “entidade com significado psicológico”. A estrutura desenvolvida por 

Gibson (2001, p. 122) adota uma definição de grupo com base naquilo que está previsto na 

literatura de psicologia social. Considera o grupo [...] 

 
[...] uma agregação social, reconhecida como uma unidade significativa de seus 
membros, em que um número limitado de pessoas interage em uma base regular 
para realizar um conjunto de objetivos comuns para os quais eles têm 
responsabilidade mútua. 
 

Conforme essa autora, a definição acima exclui as agregações sociais, tais como 

multidões em que as pessoas se reúnem por acaso e não se reconhecem como uma unidade. A 

definição também exclui grupos de pessoas, tais como um conjunto de amigos onde não há 

senso de responsabilidade para o cumprimento de um objetivo comum. Por último, essa 

definição exclui também grandes agregados sociais como um departamento inteiro de uma 

organização que pode ter responsabilidades e objetivos comuns, não se veem como um grupo 

e, portanto, os membros não podem interagir em uma base regular. 

Com o intuito de proporcionar maior entendimento sobre a aprendizagem que ocorre 

no âmbito das organizações, no contexto do presente trabalho, pressupõe-se que a análise do 

nível grupal é fundamental para a obtenção dos aspectos inerentes à meso abordagem, 
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destacando-se: a observação dos efeitos do contexto no comportamento do indivíduo e do 

grupo; o entendimento do contexto pelos processos psicológicos individuais e também pelas 

dinâmicas sociais e a expansão das unidades de estudo para incluir características 

organizacionais, tais como rotinas, procedimentos e eventos (ROUSSEAU; HOUSE, 1994). 

Visando uma melhor delimitação da questão de pesquisa orientadora da investigação 

procurou-se identificar a produção científica sobre a temática aprendizagem no nível do grupo 

no âmbito nacional nos últimos cinco anos. Deste modo, foi feito um levantamento de artigos 

tendo como critério para busca as palavras-chaves “aprendizagem grupal”; “aprendizagem em 

grupo(s)”; “aprendizagem em time(s)”; “aprendizagem coletiva” e “aprendizagem em 

equipe(s)” nos resumos, palavras-chave e títulos dos artigos publicados em periódicos e anais 

de congresso no período de 2008-2012.  

Privilegiaram-se os estudos nacionais publicados nas onze revistas da área de 

administração que possuem conceito A2, B1 e B2, de acordo com o critério Qualis da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a saber: BAR, 

Cadernos EBAPE, RAC, RAE, RAM, RAP, Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, O&S, 

READ, RAUSP, BASE, além da análise nos anais do Encontro da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD) por representar o congresso mais 

expressivo da área de Administração. Os resultados deste levantamento apontam que, nos 

últimos cinco anos, não houve publicações nos periódicos cuja temática abordasse a 

aprendizagem em grupos de trabalho. Já nos anais do Enanpad, apenas sete artigos foram 

identificados, sendo eles: Madkur, Mrtvi e Lopes (2008); Takahashi (2008); Takahashi e 

Fischer (2008); Odelius e Sena (2009); Villardi (2009); Carvalho, Steil e Santos (2010); 

Odelius, Abbad, Resende Junior e Ono (2010). 

Por meio da análise dos sites das principais instituições de ensino superior brasileiras 

onde são ofertados programas de pós-graduação Stricto Sensu que focam pesquisas na área de 

comportamento organizacional, destacaram-se dois importantes trabalhos: a tese de doutorado 

de Lizeo (2003) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) e a tese de doutorado de Nodari (2009) do Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) de São Paulo. Esses trabalhos, 

bem como os artigos do Enanpad, serão apresentados e discutidos no Capítulo 4, dedicado 

especialmente à pesquisa nacional sobre aprendizagem em grupos de trabalho. 
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Assim, a escolha deste tema também levou em consideração o fato de não haver uma 

quantidade significativa de estudos empíricos nacionais que abordem a questão da 

aprendizagem em grupos de trabalho. Além disso, nenhum dos trabalhos identificados focou 

nos grupos multifuncionais de empresas fornecedoras de autopeças, que se constituem em um 

segmento do setor automobilístico, que representa importante mola propulsora do 

desenvolvimento econômico e industrial do país. 

Quanto ao segmento no qual esta tese foi desenvolvida é importante destacar que, 

conforme o relatório anual da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

do Brasil , Anfavea (2010), o mercado automobilístico doméstico atingiu a marca recorde de 

3,52 milhões de unidades de veículos produzidos em 2010, um crescimento de quase 1% em 

relação a 2009 (3,14 milhões de veículos), colocando o país na 5ª posição mundial de 

fabricantes de automóveis. Além disso, pelo 18° mês consecutivo, cresceram os postos de 

trabalho no setor.  Em dezembro de 2010, por exemplo, estavam empregadas 136,1 mil 

pessoas, 9,3% a mais que em dezembro de 2009. De acordo com esse mesmo relatório 

(ANFAVEA, 2010), as indústrias brasileiras de veículos exportaram em 2010, 502 mil 

veículos completos, implicando em um déficit da balança comercial de 158 mil unidades.  

Para o presidente da Anfavea, Cledorvino Belini, esse déficit é atribuído a questões de 

competitividade da indústria brasileira, tema esse que deverá ser levado ao governo sob a 

forma de um amplo estudo. 

As projeções de médio e longo prazo referentes ao comportamento do mercado são 

interessantes e revelam potencial da ordem de consumo de seis milhões de veículos/ano, 

desde que mantidas as perspectivas de estabilidade e de expansão da economia brasileira, 

além de adequadas condições de crédito e do acesso do consumidor ao mercado de 

automóveis (ANFAVEA, 2012).  

No segmento de autopeças, a produção de bens geralmente está associada às 

atividades que produzem peças para as montadoras. Este segmento possui importância 

estratégica, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo no mundo 

ocidental (GOUNET, 1999). A produção mundial de veículos automotores, cresceu cerca de 

3,2% em 2011 na comparação com 2010, para 80,1 milhões de unidades, um volume recorde 

conforme explica a Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos (OICA), sendo 

59,9 milhões de veículos leves e 20,1 milhões de veículos comerciais pesados 

(AUTOMOTIVE BUSINESS, 2013).  
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Segundo a publicação eletrônica da revista Automotive Business (2013), o principal 

país fabricante de veículos é a China, com total de 18,4 milhões de automóveis construídos, 

seguido pelos Estados Unidos, com 8,6 milhões. O Brasil aparece na sétima posição com 3,5 

milhões de veículos fabricados em 2011, em que as montadoras adotaram diversos meios 

competitivos nos últimos anos (CERRA; MAIA, 2008) estabelecendo novas formas de 

relacionamento com os fornecedores, inseridas em novas cadeias industriais e tendo, por 

conseguinte, que adotar planejamento do processo de desenvolvimento de produtos/processos 

(PDP/P), que envolvessem maior contato com seus fornecedores. 

Destaca-se, portanto, o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) 

como umas das principais diretrizes para o desenvolvimento do plano da qualidade do 

produto, cujo objetivo principal é atingir a satisfação do cliente. Além de outros aspectos, o 

APQP é caracterizado pelo uso de grupos multifuncionais, demandando que todas as áreas e 

processos de uma empresa estejam presentes de forma simultânea ou não. As definições 

deverão ser traçadas pelo grupo de APQP no sentido de se obter o máximo ganho em relação 

ao conhecimento, experiências anteriores, lições aprendidas, restrições e políticas que serão 

utilizadas no desenvolvimento de produtos/processos para a organização (SOUZA, 2006).  

Sendo assim, o valor dos grupos multifuncionais de APQP nas empresas automotivas 

é considerável, pois a natureza multidisciplinar do trabalho e as tendências dessa indústria 

necessitam, cada vez mais, que profissionais de diferentes backgrounds trabalhem juntos no 

desenvolvimento de projetos para a criação de produtos de alta qualidade em um curto espaço 

de tempo. Entender as condições que facilitam o trabalho em grupo tem sido objeto de 

atenção de pesquisadores por quase duas décadas (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Grupos multifuncionais é uma modalidade coletiva constituída por profissionais de 

diferentes áreas funcionais (departamentos organizacionais), cujo principal escopo é a 

contribuição que diversos tipos de conhecimentos podem dar para o aperfeiçoamento ou 

desenvolvimento de novos produtos. As pesquisas mais recentes apontam que de 70% a 97% 

das empresas norte-americanas fazem uso desse tipo de agregação social, principalmente 

quando o objetivo é o desenvolvimento de produtos/processos e 33% delas trabalham 100% 

do tempo com grupos multifuncionais (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). Tipicamente, 

os grupos multifuncionais são constituídos por especialistas em pesquisa e desenvolvimento, 

engenheiros de produção/manufatura e marketing (PINTO; PINTO; PRESCOTT, 1993). 

Outros grupos multifuncionais também agregam profissionais da área de compras, finanças, 
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RH e diversas outras áreas funcionais, dependendo da natureza do projeto ou do objetivo a ser 

executado. 

Os benefícios organizacionais dos grupos multifuncionais podem ser resumidos em 

cinco atributos-chave, cuja discussão será aprofundada na subseção 3.2 dedicado 

especialmente aos trabalhos de Amy C. Edmondson e colaboradores. São eles: a 

complexidade dos projetos; a multifuncionalidade; a existência de membros temporários; a 

flexibilidade das fronteiras e limites do grupo e as estruturas organizacionais que limitam o 

trabalho grupal. Argumenta-se que a eficiência do gerenciamento desses cinco atributos 

permite não apenas benefícios de âmbito organizacional, mas também benefícios de âmbito 

grupal na forma de novas expertises e no aprimoramento da resiliência dos seus membros. 

No ramo de empresas fornecedoras de autopeças, a questão da aprendizagem aparece a 

partir da participação histórica em específicos mercados de produtos, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e em outras atividades técnicas dependentes do relacionamento 

anterior com as montadoras (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). Neste contexto, os 

grupos desenvolvidos dentro das organizações automotivas possuem importância estratégica 

para que a aprendizagem possa ocorrer de fato. É por meio de grupos multifuncionais de 

trabalho que as empresas fornecedoras de autopeças conseguem obter respostas à 

complexidade inerente ao trabalho desempenhado por elas e à constante exigência das 

montadoras por aumento de eficácia. 

Observa-se que, nos últimos anos, tem havido um significativo aumento no uso de 

grupos multifuncionais como abordagem essencial para organizar o trabalho em empresas de 

diversos segmentos (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). Exemplos incluem grupos de 

desenvolvimento de produtos, grupos de brainstorming e grupos de gestão. A mudança para 

uma perspectiva multifuncional deve-se à percepção de que a implantação de muitos projetos 

organizacionais (especialmente os não rotineiros) requerem a integração e cooperação de 

indivíduos oriundos de várias áreas funcionais. Ao mesmo tempo, é amplamente reconhecido 

o papel do conflito de interesses e pontos de vista divergentes, tornando-se fatores inevitáveis 

quando pessoas de várias áreas funcionais trabalham juntas em projetos. Isso se deve 

principalmente às suas diferentes orientações para atingir o mesmo objetivo, às relações 

interpessoais incompatíveis e aos princípios profissionais de cada membro (EDMONDSON; 

NEMBHARD, 2009). No entanto, um fator essencial para a efetividade de grupos 

multifuncionais é a cooperação entre seus membros. A falta de potencial cooperativo cria 
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dificuldades para o estabelecimento de acordos sobre programas integrados de ação e 

posterior execução das decisões. 

A premissa que subjaz ao uso de formações meso-multidisciplinares é quando os 

representantes de várias áreas do conhecimento são reunidos, suas decisões e ações são mais 

propensas a abranger toda uma gama de perspectivas e problemas capazes de afetar 

positivamente um empreendimento. Grupos multidisciplinares são, portanto, uma opção 

atraente para uma organização quando os indivíduos possuem diferentes informações, 

conhecimentos e expertises que incidem sobre um problema específico ou questão complexa.  

Os grupos multifuncionais têm como incumbência o desenvolvimento de novos 

processos produtivos e a prestação de serviços para seus grandes clientes (montadoras de 

automóveis). São também responsáveis pelo controle eficiente de recursos imprescindíveis à 

organização, tais como humanos, tecnológicos e de informação. São capazes de gerar a 

interação desses recursos entre si e dos processos, além de promoverem a integração entre 

diversos setores dentro da organização. A existência de grupos multifuncionais no contexto do 

ramo de fornecimento de autopeças torna-se crucial para a sobrevivência das empresas 

automobilísticas.  

Partindo-se do pressuposto de que a aprendizagem em nível grupal sempre ocorre, ou 

seja, a aprendizagem é inerente ao grupo e considerando os aspectos apontados nesta 

Introdução, acredita-se que o tema proposto nesta pesquisa é relevante, não só do ponto de 

vista acadêmico, mas também empresarial. Em função da necessidade de se delimitar o foco 

do estudo, estabeleceu-se como pergunta-problema: Quais processos permeiam a 

aprendizagem que ocorre nos grupos multifuncionais de empresas do ramo de 

fornecimento de autopeças? Buscando resposta para esta indagação o objetivo geral da 

pesquisa é: Compreender os processos de aprendizagem grupal que ocorrem nas 

situações de trabalho em grupos multifuncionais de empresas automotivas. Para atingi-lo, 

estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

• Identificar e descrever o processo de formação de grupos multifuncionais e sua relação 

com a aprendizagem;  

• Identificar e descrever as metodologias utilizadas no funcionamento dos grupos 

multifuncionais e sua relação com a aprendizagem; 
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• Identificar, descrever e discutir os fatores que prejudicam a aprendizagem dos grupos 

multifuncionais; 

• Identificar, descrever e discutir os fatores que facilitam a aprendizagem dos grupos 

multifuncionais; 

• Identificar, descrever e discutir momentos nos quais houve evidências de 

aprendizagem (grupal e coletiva) nos grupos multifuncionais pesquisados. 

 

Visando ilustrar o foco do estudo proposto, construiu-se a Figura 1: 

 

Figura 1 – Ilustração do foco da investigação 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa (2013) 
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A Figura 1 representa (da esquerda para a direita) a montadora de veículos que contata 

um dos seus fornecedores (empresa automotiva) para o desenvolvimento de autopeças. Como 

forma de cumprir com a solicitação do cliente, as empresas automotivas desenvolvem grupos 

multifuncionais (objeto de pesquisa) com a finalidade de cumprir todos os requisitos 

exigidos na construção de protótipos, serviços ou processos. Tendo em vista o alcance dos 

objetivos estabelecidos, esta tese está estruturada de acordo com as seguintes seções: 

As seções (2), (3), (4) e (5) formam o Referencial Teórico proposto e que dará 

sustentação à pesquisa de campo, sendo a seção (2) - Aprendizagem Individual e Coletiva – 

são apresentadas e analisadas duas obras seminais de Nancy Dixon. Nele descreve-se, a partir 

de Dixon (1993, 1999), de que maneira são construídos os significados coletivos no interior 

das organizações e como as ideias dos indivíduos são concatenadas por meio do 

compartilhamento de experiências com outros membros, gerando novos conhecimentos.  

Seção (3) - Aprendizagem em Nível Grupal – são apresentadas e analisadas as quatro 

vertentes que vêm se dedicando ao estudo desta temática. Três destas perspectivas foram 

sistematizadas no texto de Edmondson, Dillon e Roloff (2007) e a quarta baseia-se no modelo 

proposto por Sessa e London (2008a, 2008b). Ainda nessa seção destacam-se o modelo de 

aprendizagem em grupos de trabalho de Amy C. Edmondson (1999) e os principais resultados 

das pesquisas realizadas por essa autora e colaboradores. O destaque ao modelo de 

Edmondson justifica-se por se constituir em relevante orientação teórica para o estudo da 

aprendizagem no nível do grupo. 

Seção (4) - Estudos Nacionais que Focam a Aprendizagem em Nível Grupal – foram 

examinados os estudos que abordam o fenômeno da aprendizagem grupal no contexto das 

organizações brasileiras, bem como as principais tendências para este tipo de estudo no 

âmbito nacional. 

Seção (5), apresenta-se o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) 

que estabelece a formação de grupos multifuncionais dentro das organizações como uma das 

principais formas de se organizar o trabalho destinado ao desenvolvimento de produtos e 

processos. 

Seção (6) - Procedimentos Metodológicos – aponta as opções metodológicas do autor 

e descreve as estratégias utilizadas durante o processo de coleta e análise dos dados. Fornece 

ainda uma descrição sucinta do campo empírico da pesquisa realizada. 
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Seção (7) - Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados – são apresentados os 

resultados do trabalho. Conforme a abordagem metodológica foi identificada cinco principais 

categorias de análise sendo a Categoria I - Formação dos Grupos; Categoria II - 

Funcionamento dos Grupos; Categoria III - Aspectos Dificultadores do Funcionamento do 

Grupo; Categoria IV Aspectos Facilitadores do Funcionamento do Grupo e Categoria V – 

Evidências de Aprendizagem. 

A Seção (8) - Considerações Finais – responde a pergunta-problema além de verificar 

se todos os objetivos (Geral e Específicos) foram atingidos. No final, será apresentado um 

modelo teórico proposto pelo autor desta tese.  
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2 APRENDIZAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

 

As pesquisas na área de aprendizagem nas organizações que focam o ponto de vista 

coletivo dão ênfase no contexto em que as pessoas se relacionam, construindo e reconstruindo 

conhecimentos a fim de gerar mudanças. Uma das principais autoras que focam este tema é 

Nancy Dixon (1993, 1999), que desenvolveu um modelo teórico com o objetivo de explicar 

como ocorre a aprendizagem coletiva.  

Segundo essa autora, a aprendizagem que ocorre nas organizações envolve não apenas 

o nível do indivíduo, mas também o nível coletivo. Conforme Dixon (1993), dois importantes 

fatores contribuíram para a ocorrência dessa premissa dualística.  

O primeiro deles é referente ao impacto causado pelas mudanças decorrentes do 

processo de competição global, que emergiu a partir do surgimento de novas tecnologias, 

principalmente aquelas vinculadas aos sistemas de informação, capazes de permitir que as 

sociedades se desenvolvessem, criando novas tendências sociais.  

Neste sentido, observa-se que as organizações estão enfrentando problemas que são 

constantemente renovados e cujas respostas precisam ser igualmente reformuladas. 

Entretanto, o que se percebe é a falta de respostas explícitas diante das mudanças forçando as 

empresas a aprender novos caminhos, pois as soluções do passado nem sempre trarão 

resultados satisfatórios. Para Dixon (1999) tanto os indivíduos quanto as coletividades 

encontram-se engajados em um círculo em que é preciso aprender para agir e agir para 

aprender, em um movimento que se auto-reforça, sendo observado no mundo do trabalho. 

O segundo fator está relacionado à própria mudança da natureza do trabalho. Nos dias 

de hoje, trabalhar em uma organização significa possuir a habilidade de manejar bem as 

informações. O trabalho requer pessoas capazes de interpretar, analisar e sintetizar 

informações. Os termos interpretação, análise e síntese tornaram-se pressupostos básicos para 

a ocorrência da aprendizagem. Sendo assim, aprendizagem e mudança passam a fazer parte da 

própria natureza do trabalho, sendo considerados por Dixon (1999) como sinônimos. Nessa 

nova reconfiguração do ambiente organizacional, os indivíduos devem deixar de executar 

procedimentos ou tarefas simples e previsíveis e tornarem-se responsáveis por inferências, 

diagnósticos, julgamentos e tomadas de decisões sob severa pressão decorrente da escassez de 

tempo, visando à obtenção de resultados rápidos.  
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Em função dessa nova configuração, Dixon (1993) critica a maneira como a 

aprendizagem está sendo conduzida na maioria das organizações. Segundo essa autora, os 

empregados são levados para longe das situações reais de trabalho ao passarem por processos 

de desenvolvimento conduzidos por experts, que tomam a frente das situações de treinamento 

a distância ou presencialmente, explicam aos indivíduos o que eles precisam aprender para 

serem eficazes. Essa forma de se desenvolver pessoas apresenta contrassensos, pois, ao 

mesmo tempo em que as organizações encorajam as pessoas a “pensarem por si próprias” e a 

“encontrarem respostas”, seus programas de desenvolvimento promovem respostas prontas 

como do tipo “a liderança transformacional resolverá esses problemas”, “você precisa formar 

grupos autogerenciáveis”, “esta é a forma para se resolver conflitos”. 

Dixon (1993) considera que as salas de treinamento não podem ser ambientes neutros 

nos quais apenas conteúdos são ensinados. Nessas situações de aprendizagem, as pessoas 

também devem aprender lições de como partir da análise contextual. Em programas 

tradicionais de desenvolvimento, os indivíduos aprendem a confiar nas soluções propostas 

pelos experts em detrimento das próprias, a aceitarem em vez de questionar aquilo que a 

autoridade diz e a reterem qualquer problema sério vivido por eles sem fazer a devida 

correlação com seu contexto de trabalho. 

Considerando essa realidade, Dixon (1999) alerta que tal situação fere as três 

premissas fundamentais que formam a base da aprendizagem coletiva: existência de um 

universo de respostas, pois há muitas maneiras de se alcançar o mesmo resultado; o trabalho 

coletivo deve ser valorizado, pois as pessoas envolvidas afetadas pelo problema são as que 

têm maior possibilidade de encontrar as melhores respostas; a aprendizagem ocorre no 

contexto do trabalho, da prática e não longe dele, caracterizando em um resultado de esforço 

sistematizado e intencional. Neste sentido, a aprendizagem nas organizações requer 

indivíduos que pensem por si próprios e usem seu raciocínio a serviço da organização. No 

entanto, nem sempre isto ocorre.  

Dixon (1999) adverte que os seres humanos têm uma tendência de olhar para a 

evidência de tal forma que ela traga subsídios à sua visão inicial em vez de procurar 

questioná-la. Procuram fazer generalizações em cima de pequenas amostras ou a partir de 

casos isolados, além de dar maior relevância aos eventos mais recentes do que procurar 

contextualizar tais eventos no tempo. As pessoas são inclinadas a perceberem o mundo por 

meio das lentes de experiências pessoais, a criar profecias auto-realizadoras e a falhar ao 
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checar suas inferências realizadas a partir de dados incompletos. Todas essas características 

inibem e limitam o processo de aprendizagem.  

Uma forma de permitir que as pessoas corrijam tais tendências e consequentemente 

aumentem a solidez do seu entendimento, de acordo com Dixon (1993), é testar as suas 

conclusões com os outros indivíduos. Em situações equívocas, a validade das ideias deve ser 

testada, mas não pelos fatos senão contra o raciocínio de terceiros. Quando os indivíduos 

estabelecem suas conclusões pessoais, evidências e raciocínio, os outros podem confirmar ou 

apontar as falhas as quais só a coletividade é capaz de perceber. Os indivíduos precisam dos 

outros para verificar suas falhas na maneira de pensar e, a partir daí, procurar identificar o 

motivo que promoveu tal equívoco.  

Dixon (1993) entende que a aprendizagem colaborativa envolve dois fatores – o 

confronto e a cooperação. Para ela, a aprendizagem colaborativa não ocorre apenas quando 

algumas conclusões são simplesmente confrontadas, mas quando tais confrontos têm como 

finalidade o crescimento conjunto e entendimento mútuo. A aprendizagem colaborativa não é 

a solução perfeita para a falácia do raciocínio humano, mas, de acordo com os estudos dos 

últimos trinta anos, ela produz um aumento de aprendizagem nas organizações, possibilitando 

insights de criatividade, aumentando a produtividade e a obtenção de resultados, além de 

melhorar a qualidade das decisões.  

O resultado da aprendizagem colaborativa tem também se mostrado significativamente 

melhor do que os esforços individuais. Segundo Dixon (1993), as pesquisas nessa área 

comprovam que a existência de confronto (enquanto colaboração), mesmo quando a outra 

pessoa esteja errada, gera melhores resultados do que a aprendizagem individual. Uma 

explicação para esse fenômeno reside nos efeitos positivos da dissonância. Quando alguns 

membros, no processo de interação, são confrontados por uma situação em que a maioria 

percebe como sendo a mais adequada, ainda que possam perceber alguns conflitos internos 

que acreditem também serem adequados, experimentam o que Dixon (1999) denomina 

dissonância cognitiva. Em um esforço para reduzi-lo, os membros participantes procuram 

informações adicionais para apoiar seu entendimento e também para entender o 

posicionamento contrário (geralmente por análise de dados) a fim de encontrar um subsídio 

lógico.  

Assim, nos processos interativos, os indivíduos usam suas habilidades de análise 

crítica e raciocínio indutivo e dedutivo para desenvolver, esclarecer, ampliar e elaborar o seu 
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pensamento sobre os temas que estão sendo considerados. Como resultado dessa reflexão, os 

participantes desse processo de interação reconstroem seus significados, incorporando novas 

informações ou reformulando o modo pelo qual um problema é percebido.  

A autora Dixon (1999) estabelece cinco condições importantes para que possa haver a 

aprendizagem colaborativa, sendo elas: criação de um ambiente adequado onde os membros 

possam sentir-se desafiados em relação às ideias alheias; as informações devem ser 

pertinentes, promovendo discussões baseadas em um processo de comunicação mais acurado; 

incentivo às controvérsias (enquanto um valioso auxílio à aprendizagem) ao invés de seu 

detrimento; complacência para lidar com os sentimentos alheios, bem como com o surgimento 

de novas ideias e informações e um reconhecimento das similaridades e diferenças entre as 

ideias dos participantes. 

Sendo assim, duas importantes considerações passam a ser determinantes para o foco 

na aprendizagem coletiva: a capacidade de terceiros oferecerem ajuda na validação de ideias 

equivocadas e o benefício da dissonância para o desenvolvimento grupal. Há também um 

terceiro elemento cuja discussão será conduzida na subseção a seguir, que são as estruturas de 

significado ou de referência. Para Dixon (1993), o desenvolvimento de pessoas acontece por 

meio do deslocamento de sua estrutura de referência existente para uma nova, mais 

diferenciada. O período de transição decorrente entre o deixar de lado ideias pré-concebidas e 

ir em direção à reorganização de um novo modo de pensar o mundo caracteriza-se por ser um 

momento de confusão e perdas. Os indivíduos devem reconhecer que a maneira como 

percebem o mundo é inadequada e o resultado normal é a dúvida sobre a competência das 

pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, eles podem experimentar um novo senso de 

expectativa e promessa futuras, ou seja, a própria satisfação que vem com o novo insight. 

Nestes momentos, os indivíduos precisam se apoiar uns aos outros e compartilharem os 

conhecimentos adquiridos de experiências semelhantes. Assim, a comunidade de aprendizes 

fornece um ambiente que tanto inicia quanto apoia a aprendizagem coletiva. 
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2.1 Estrutura de referência ou de significados 

 

 

Segundo Dixon (1999), nas organizações as pessoas desenvolvem e armazenam 

informações criando estruturas de referência ou significado. Entretanto, tal estrutura não é 

estática, pois os indivíduos são capazes de recriá-las a partir de interações com outras pessoas 

e com o próprio ambiente organizacional. Seus significados são testados a todo o momento 

contra a atual estrutura, alterando-a e reconstruindo-a. Pode-se então concluir que uma 

organização só aprende por meio da capacidade de aprendizagem de seus membros. Não 

obstante, a aprendizagem organizacional não deve ser compreendida simplesmente como a 

soma de tudo que as pessoas sabem, mas envolve o uso coletivo da capacidade de aprender. 

Não há aprendizagem organizacional sem que haja aprendizagem individual. Embora 

necessária, a aprendizagem individual por si só é insuficiente para que a aprendizagem 

coletiva possa ocorrer. 

No contexto organizacional, cada indivíduo procura construir seus próprios 

significados, ou seja, as pessoas estabelecem sentido em relação àquilo que está ocorrendo na 

empresa como um todo e com seus colegas e clientes, às aulas que participam, aos livros que 

leem ou às conversas com especialistas. Elas planejam, desenvolvem estratégias e refletem, 

assim como empenham-se em um processo contínuo de construção e reconstrução de 

significados à medida que novas ideias e experiências vão sendo encontradas. Com o passar 

do tempo, esses indivíduos, por meio do processo de aprendizagem, acumulam uma grande 

quantidade de conhecimento e expertise sobre a organização e sobre seu trabalho.  

No entanto, nem sempre a organização está aprendendo, pois há casos em que os 

indivíduos mantêm tais significados de forma reservada. Segundo Dixon (1999), o significado 

reservado caracteriza-se por ser aquele construído pelo indivíduo que não o torna acessível 

aos demais membros dentro de uma organização. Por exemplo, em determinada situação, um 

trabalhador que instala e faz manutenções percebe falhas frequentes nos equipamentos 

dependendo de certas condições por ele identificadas. Este é o significado reservado, 

construído singularmente por esse trabalhador, derivado de sua experiência e prática de 

trabalho. A menos que esse trabalhador compartilhe seu significado com colegas e superiores, 

há uma probabilidade grande de que a organização não possa aprender. Naturalmente, manter 

esse significado no âmbito individual não se justifica, pois o acesso a ele implicaria 
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diretamente em um aumento do desempenho organizacional. Para a autora Dixon (1999), o 

que poderia justificar a conservação do significado no âmbito singular é que sua retenção 

poderia ser decorrente de questões muito particulares ou talvez a própria organização desse 

pouco valor a assuntos dessa ordem; ao ser revelado, o significado poderia violar a confiança 

de alguém. 

De acordo com Dixon (1999), é possível também que existam razões políticas para 

que o indivíduo mantenha o significado no âmbito privado. Para ela, ao manter um 

significado reservado, uma pessoa pode perceber alguma vantagem pessoal; em algum 

momento no passado, o indivíduo pode ter tentado transmiti-lo e chegado à conclusão que os 

demais membros não estariam interessados nas suas ideias; pode ser que não haja canais 

acessíveis por meio do qual o significado seja transmitido. Embora existam razões 

incompreendidas para manter o significado no âmbito reservado, quanto mais o indivíduo 

estiver disposto a torná-lo disponível para os demais membros da organização, mais a 

organização estará propensa a aprender. Nesse caso, a autora Dixon (1999) recorre à ideia de 

que existem “corredores das organizações”, que se constituem em espaços onde os indivíduos 

estabelecem trocas de significados de forma mais livre e aberta. Para ela, tais corredores 

parecem ser os locais mais apropriados para a ocorrência do significado coletivo. 

Caracterizam-se como locais informais, neutros e acessíveis, livres das paredes dos escritórios 

e onde as melhores conversas acontecem.  

O significado compartilhado tem a capacidade de influenciar outros indivíduos a 

criarem ou identificarem seus próprios significados. Quando a autora usa o termo 

“influência”, ela não se refere à promoção de acordos ou ao ato de se conformar diante de 

uma ideia alheia, mas ao fato de entender o que o outro diz ou reconhecer um entendimento 

próprio perante a fala de um terceiro. Dixon (1999) considera que essa construção conjunta de 

significados é a própria aprendizagem coletiva. 
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2.2 Significado coletivo 

 

 

A ideia de significado coletivo defendida por Dixon (1999) está fundamentada no 

compartilhamento que, embora possa ser codificado em políticas e procedimentos internos, 

deve fazer parte da mente dos membros da organização.  

O significado coletivo é, portanto, uma garantia que permite que a organização 

mantenha o seu histórico vivo, até mesmo como forma de referência para seus novos 

membros. Dixon (1999) refere-se a ele como um “repositório” de significados, em que, com o 

passar do tempo, depósitos sistemáticos são efetuados e compartilhados. Exercendo o papel 

de uma “cola”, esses significados mantêm os indivíduos conectados, permitindo que ajam em 

consonância, proporcionando um senso de pertencimento e comunidade, fazendo com que a 

organização ganhe tempo a partir do momento em que não serão necessárias discussões sobre 

assuntos que foram tratados e acordados no passado.  

No entanto, é importante reconhecer que esse tipo de significado também pode ter um 

impacto negativo dentro da organização. Conforme Dixon (1999), em um mundo de rápidas 

mudanças, o significado coletivo mostra-se vantajoso em dado momento do tempo, contudo, 

se não for mudado gradualmente, tornar-se-á desatualizado. A empresa corre o risco de 

manter um significado coletivo disfuncional e/ou tácito, assinalando, desse modo, em uma 

situação ameaçadora quando nem mesmo ela consegue perceber isso. 

Dessa forma, a autora define significado coletivo como “aquele que todos os membros 

mantêm em comum” (DIXON, 1999, p. 49) e que é difícil de ser mudado, embora não seja 

estático. Embora a analogia de um “repositório” possa sugerir um local onde vários itens 

permaneçam inalterados, na analogia apresentada pela autora, o significado é constantemente 

recriado da mesma forma com que um ritual continuamente reafirma o significado a ele 

associado. 

A transformação da aprendizagem individual para a aprendizagem coletiva é feita por 

meio da integração das estruturas de significados individuais na estrutura de significados 

coletivos (DIXON, 1994). A estrutura de significados coletivos serve principalmente como 

principal orientadora da forma de pensar do grupo, definindo sua realidade e a maneira de 

resolver seus problemas coletivamente (CIBORRA, 1993) apud (DIXON, 1994). 
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Para que haja a ocorrência de integração dessas duas estruturas de significado é 

necessário que os membros do grupo compreendam mutuamente a situação em que se 

encontram (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999), a qual ocorre em função da capacidade de 

interpretação. Dessa forma, os membros devem possuir boa comunicação a fim de articular 

ideias e conceitos e expô-los de forma aberta e objetiva, o que exige constante diálogo e 

discussão. No processo de discussão, diferentes opiniões devem ser apresentadas e defendidas 

no sentido de buscar melhor suporte para as decisões do grupo. Uma linguagem comum 

também pode exercer um papel importante, permitindo que os indivíduos compartilhem suas 

estruturas de significado. A linguagem comum é um importante meio facilitador do processo 

de aprendizagem, preservando aquilo que já foi aprendido (CROSSAN; LANE; WHITE, 

1999), permitindo a construção de estruturas de significados (DAFT; WEICK, 1984). 

Dixon (1999) adverte que ambientes altamente complexos ou que mudam rapidamente 

limitam a capacidade de integração das estruturas de significado coletivo, sobrecarregando a 

capacidade de processamento de informações das organizações. Tais mudanças ambientais 

geram incertezas sobre a situação presente e situações futuras do grupo, levando seus 

membros a se utilizarem em demasia de recursos de improvisação, o que pode ocasionalmente 

produzir falhas de diversas ordens. Desse modo, algumas organizações estão se voltando para 

a questão dos erros e das falhas que seus membros cometem nas mais diversas situações de 

trabalho como forma de aprendizagem e antecipação de situações problemáticas.  

 

 

2.3 A importância dos “corredores” na aprendizagem coletiva 

 

 

 Segundo Dixon (1999), é possível que os “corredores” sejam os únicos locais nos 

quais as empresas aprendem. Embora a aprendizagem individual resida nos ambientes 

particulares, sabe-se que lá não é o local adequado para a aprendizagem coletiva. A 

aprendizagem coletiva também não ocorre nos “repositórios” organizacionais, pois, embora o 

significado coletivo seja continuamente reforçado nesse local, novos significados não podem 

ser construídos nos “repositórios”, pois são meros locais de armazenagem. Se as organizações 

desejam de fato aprender, precisarão construir “corredores” nos quais a aprendizagem tenha 

oportunidade de acontecer. Entende-se por “corredores” aqueles espaços dentro das empresas 
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onde o confronto de diferentes estruturas de significados ocorre de forma preferencialmente 

natural, permitindo que os indivíduos exponham múltiplos pontos de vista por meio de 

interações que se desenvolvem de forma menos ritualizada, beirando a informalidade. 

 Entretanto, os “corredores” das atuais organizações parecem não ser suficientes para 

que a aprendizagem coletiva ocorra. Cabe então às empresas desenvolverem processos 

intencionais, capazes de facilitar a construção do significado coletivo (DIXON, 1999). Existe 

uma grande variedade de processos dentro de uma organização que podem ter essa função, 

entre eles, destacam-se: grupos de diálogos, ação de aprendizagem em grupos, processo de 

planejamento de cenários, mapas de aprendizagem (aprendizagem raiz), entre outros. 

 Pode-se imaginar que os membros dos grupos multifuncionais focados nesta tese 

encontram-se, portanto, também nos “corredores” intencionais ou não, capazes de facilitar a 

construção de significados coletivos, já que “seu arranjo combina múltiplas fontes de 

comunicação, informação e perspectivas, permitindo que contatos sejam feitos fora dos 

limites formais, promovendo um embate de opiniões, gerando maior velocidade no 

estabelecimento de respostas críticas à eficácia da coletividade” (KELLER, 2001, p. 547). 
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Quadro 2 – Características ilustrativas dos “corredores” 

Característica Estratégias Aprendizagem Processo 

Discussões, não 
discursos. 

Discussões abertas entre 
pessoas pertencentes à 

mesma função ou de funções 
diferentes. 

Aprendizagem ocorre por 
meio de discussões 

coletivas. 

Reflexão sobre suas 
próprias experiências. 

Participação 
igualitária. 

As ideias são avaliadas por 
seu conteúdo e não por quem 

as ofertou. 

A voz de todos os 
participantes possui peso 

igual durante as 
discussões. 

Os processos são 
baseados na convicção 
de que os membros de 
uma organização são 

capazes de criar o futuro 
antevisto. 

Múltiplas 
perspectivas 

Fornecedores e clientes estão 
presentes, bem como os 

representantes de todos os 
níveis e funções. 

Os membros de cada 
função interpretam a fala 

dos colegas a partir de 
suas próprias 
perspectivas. 

O processo envolve 
todos os níveis e todas 

as funções 
organizacionais. 

Diálogos baseados na 
inexperiência. 

Não há a presença de 
especialistas no sentido de 

oferecer respostas prontas ou 
dar conselhos. 

A fala das pessoas será 
sempre vulnerável às 

mais diversas 
interpretações. 

Os próprios membros da 
organização dão sentido 
às informações obtidas 

no processo. 

Geração de banco de 
dados a partir das 

participações 

Os participantes promovem a 
geração de um banco de 

dados sobre o passado: os 
dados são expostos para que 

todos vejam. 

As ideias são geradas por 
toda a organização. 

As histórias 
memoráveis e 
evocativas são 

construídas por todos. 

Experiência 
compartilhada 

Todo o grupo compartilha a 
mesma experiência e todos 
devem estar completamente 
cientes de seus resultados. 

Cada unidade 
organizacional estará, 
durante determinado 

tempo, concentrada nas 
mesmas questões. 

Toda a organização 
poderá estar 

concentrada num ponto 
específico, evitando 

desperdício de energia. 

Resultados 
imprevisíveis 

Os resultados alcançados 
representam a consequência 
de um pensamento coletivo 

de todos os presentes. 

O entendimento nasce da 
construção do 

entendimento das 
unidades organizacionais. 

Direções inesperadas e 
inovações são 
identificadas. 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Dixon (1997, p. 29) 
 
 

Como pode ser verificado no Quadro 2, a formação de “corredores” requer que as 

interações entre os membros possibilitem a troca de dados e estabeleçam conclusões 

ponderadas aos questionamentos alheios no lugar de apenas ouvir discursos e exposições 

verbais. Embora a aprendizagem pela fala (em vez da aprendizagem pela audição) possa ir 
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contra a sabedoria convencional, Dixon (1999) revela que alguns estudos recentes mostram 

que o ato de resumir uma informação de maneira oral caracteriza-se também em uma forma 

de entendimento que o locutor obteve sobre determinado assunto. Ainda que o benefício 

potencial para o receptor desse tipo de comunicação possa ser claro, há evidências também de 

que o orador é quem adquire os maiores ganhos cognitivos nesse processo de troca. Os 

indivíduos organizam informações de maneiras diferentes se eles tiverem que apresentá-las a 

outros. Assim, a chance de aprenderem com sua própria fala é maior do que a aprendizagem 

verificada ao tentar compreender apenas pelo que o outro diz. No âmbito coletivo, esse 

processo intensifica-se, pois é no ato de falar que as pessoas tendem a organizar coletivamente 

o conhecimento. Outra ação benéfica ao locutor é a tomada de perspectiva, que é o ato de 

parafrasear as ideias e os argumentos alheios. A tomada de perspectiva é mais do que ser 

capaz de reproduzir os argumentos de terceiros para fins de verificação da exatidão, envolve a 

habilidade de compreender e expressar como determinada situação aparece a partir da 

perspectiva de outro.  

Quando um indivíduo expressa a perspectiva de outro, esta ação leva o outro a revelar 

informações de forma mais completa. A informação adicional e a compreensão mais completa 

de outra perspectiva trabalham juntas para aumentar o desenvolvimento de um novo 

conhecimento. É necessário, no entanto, manter em mente, simultaneamente, tanto a própria 

perspectiva, quanto a perspectiva do outro, para que o novo conhecimento seja criado. Ouvir 

simplesmente a perspectiva do outro é menos facilitador para a criação de novo conhecimento 

do que dar voz a perspectiva de outro. Para que tal aprendizagem coletiva possa ocorrer, 

tempo e espaço devem ser redesenhados a fim de facilitar a conversação em profundidade 

entre os membros da organização, sobre os assuntos que interessam a eles (DIXON, 1999). 

A Figura 2, a seguir, apresenta e resume os conceitos de ambiente particular, 

significado acessível e significado coletivo. 
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Figura 2 – Diferenças entre Ambiente Particular, “Corredores” e “Repositórios” 

 
Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Dixon (1997, p. 24) 
 

 

2.4 Elementos que facilitam a aprendizagem coletiva 

 

 

Destaca-se aqui que a aprendizagem coletiva é mais eficaz quando os membros da 

organização expressam-se em posição de igualdade e não como membros díspares de uma 

hierarquia verticalizada. A cultura de muitas organizações dificulta que os indivíduos que 

ocupam cargos inferiores de autoridade desafiem as ideias daqueles que estão em uma posição 

de superioridade ou ofereçam perspectivas alternativas. De acordo com Dixon (1999), sem o 

livre fluxo de ideias, a aprendizagem coletiva será limitada considerando que a hierarquia 

poderá ser um grande inibidor de aprendizagem coletiva. Sendo assim, os “corredores” devem 

SIGNIFICADO 
RESTRITO 

SIGNIFICADO 
ACESSÍVEL 

SIGNIFICADO 
COLETIVO 

 

“Repositórios” 
 
O significado é mantido em 
comum pelos membros da 

organização 
 

Tanto o significado explícito 
quanto o tácito são mantidos 
armazenados: significados 

explícitos nos documentos e 
políticas, significados tácitos 

na cultura e ações dos 
membros organizacionais. 

 
O significado explícito (que é 

mantido em comum) é 
acessível; o significado tácito 

(que não é mantido em 
comum) é inacessível. 

Ambiente Particular 
 

O significado é construído 
pelos indivíduos fora de sua 

experiência. 
 
 

Os indivíduos retêm tanto o 
significado explícito quanto o 

tácito. 
 
 
 
 
 

Aquilo que é sabido pelo 
indivíduo não é acessível aos 

outros. 

“Corredores” 
 

O significado coletivo é 
construído entre os membros 
da organização por meio de 

diálogo. 
 
 

Apenas o significado 
explícito poderá ser 

comunicado para os outros, 
mas, nesse processo, 

significado tácito poderá ser 
revelado. 

 
 

Aquilo que é sabido pelo 
indivíduo torna-se acessível 

aos outros. 
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ser desenhados como lugares onde os indivíduos deixam suas posições hierárquicas à porta e 

onde as ideias são julgadas em seu valor.  

Além disso, Dixon (1999) informa que a aprendizagem coletiva ocorre quando o 

ambiente propicia a existência de diferentes perspectivas. As pessoas aprendem apenas 

quando existe uma discrepância entre aquilo que elas sabem sobre um determinado assunto, 

aspecto, dado ou evento e uma informação nova. Dessa forma, há necessidade de se encorajar 

múltiplas perspectivas nos “corredores” organizacionais, até mesmo para possibilitar a tensão 

resultante da diferença entre o “imaginar que sabe” e a aquisição de nova informação, mesmo 

que demande um tempo até que o novo significado possa ser gerado. 

Tal como o indivíduo mantém de forma simultânea duas perspectivas em sua mente a 

fim de gerar novo significado, a coletividade precisa também manter múltiplos significados de 

forma simultânea. Quanto maior for a tolerância em relação à tensão, maior será a 

possibilidade de surgirem novas ideias. Assim, os “corredores” intencionalmente provocam 

múltiplas perspectivas que desafiam as práticas já aceitas. Uma das maiores vantagens de o 

ambiente organizacional favorecer o aparecimento de múltiplas perspectivas reside no fato de 

promoverem à coletividade maior consciência sobre os pressupostos tácitos que devem ser 

mantidos dentro do grupo e aqueles que devem ser descartados. Uma vez percebidos como 

importantes, tais pressupostos tácitos poderão ser publicamente discutidos e sua verificação e 

utilidade debatida. Já aqueles que se tornaram ultrapassados ou pouco vantajosos para as 

organizações devem ser ignorados. Sem uma sensibilização inicial, entretanto, muito pouco 

acontecerá e os membros da organização se manterão cegos pela própria ignorância, 

dispendendo energia e tempo para pontos irrelevantes, comprometendo, dessa forma, o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem coletiva (DIXON, 1999). 

É importante reconhecer que dois pressupostos fundamentais subjazem à ideia dos 

“corredores”: pessoas pensando conjuntamente possuem a capacidade de gerar respostas 

viáveis aos problemas organizacionais; não há apenas uma única solução para a maioria dos 

problemas organizacionais, há muitas soluções potenciais que, se acordadas, seriam eficazes. 

 Embora as organizações frequentemente procurem experts capazes de proporcionar a 

tão esperada resposta correta para resolver seus problemas organizacionais, esta busca 

envolve as últimas teorias gerenciais, os mais bem reconhecidos consultores e os altamente 

remunerados palestrantes (DIXON, 1999). No entanto, as respostas dos experts (especialistas) 
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são úteis apenas na medida em que os problemas organizacionais sejam de natureza técnica, 

não parecendo adequadas aos sistemas sociais. 

Muitos dos verdadeiramente difíceis problemas organizacionais caem sobre a segunda 

categoria em vez da primeira, deixando as organizações em uma posição que soa ambígua 

demais para ser considerada confortável, mas que também permite a possibilidade de 

estabelecimento de um número infinito de respostas. Tais respostas repousam na 

inventividade de seus membros, pessoas comuns que, trabalhando em conjunto, geram 

respostas viáveis aos problemas das organizações, o que explica o fato de haver diversas 

soluções possíveis. 

A ideia de conduzir a aprendizagem nas organizações por meio de seus próprios 

membros, sem a constante intervenção de especialistas, parece então mais adequada para a 

obtenção da construção do significado coletivo. Não se pode esperar que os membros de uma 

organização ajam de maneira responsável, exceto na base de suas próprias conclusões e, para 

que essas conclusões sejam alcançadas, eles precisam participar da criação dos próprios 

significados (DIXON, 1999). 

Considerando que os “corredores” são ricos em dados, os participantes levam para 

dentro desses espaços todo entendimento adquirido por eles sobre processos compartilhados 

por meio de interação com outras partes da organização, sobre aquilo que é mais importante 

ou valorizado por ela. Os participantes também levam dados gerados sobre qualidade e dados 

coletados a partir das percepções dos clientes. Sendo assim, na visão da autora Dixon (1999), 

os “corredores” têm como função a congregação de dados e não simplesmente o relato de 

pontos de vista de seus participantes, ou seja, não se incorporam apenas relatórios, mas a 

fonte primária deles - os próprios dados -, permitindo o processo de sense-making capaz de 

possibilitar menos inferências e mais informação baseada em dados concretos. Os dados 

publicados são exibidos em quadros, bem como em processos de mapeamento, planos e 

diagramas. Sendo, dessa maneira, compartilhados. 

A autora Dixon (1999) afirma que os dados devem ser publicados no sentido 

abrangente da palavra, ou seja, não devem permanecer restritos aos escritórios ou 

departamentos. É importante salientar que não se trata de dados pessoais e nem do simples 

compartilhamento deles, mas a discussão pública que referencia os significados construídos a 

partir de dados que abrangem o ato da aprendizagem coletiva. Nesse sentido, Dixon (1999) 

identifica quatro elementos considerados críticos e que devem estar presentes nos 
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“corredores”: a disponibilização dos dados organizacionais; a ênfase na fonte primária dos 

dados; a publicação e o diálogo que permite a construção de significados a partir desses 

dados. Esses elementos realçam as diferenças entre “corredores” e os demais processos de 

comunicação tradicionais. 

Finalmente, para que a aprendizagem no âmbito do sistema possa ocorrer não basta 

simplesmente encorajar os membros organizacionais a trocarem suas estruturas de significado 

acessíveis com outro, a empresa precisa ativamente facilitar a aprendizagem coletiva. Embora 

a aprendizagem no âmbito do sistema não faça parte do escopo da presente tese, apenas para 

fins de completar o entendimento teórico proposto por Dixon (1999), são sugeridos pela 

autora quatro passos fundamentais capazes de dar subsídio à ocorrência da aprendizagem no 

nível macro da organização: ampla geração de informação; integração de novas informações 

ao contexto organizacional; interpretação coletiva da informação e autoridade ao tomar ações 

de responsabilidade fundamentadas na interpretação dos significados. 
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3 APRENDIZAGEM EM NÍVEL GRUPAL 

 

 

A produção teórica e empírica em aprendizagem no nível do grupo, especialmente no 

âmbito internacional, tem crescido muito a partir dos anos noventa. Os aspectos que 

provocaram tal fato foram apontados por Wilson, Goodman e Cronin (2007) e por 

Edmondson, Dillon e Roloff (2007). Para esses autores, o surgimento de estudos que 

examinam a aprendizagem grupal tem sido guiado por pelo menos dois fatores básicos: o 

primeiro deles revela-se na preocupação em descobrir os reais motivos pelos quais alguns 

grupos se mostram mais eficazes em aprender nas mais variadas situações de trabalho e o 

segundo surge a partir da discussão a respeito do papel crucial exercido pelos grupos na 

aprendizagem organizacional. É relevante destacar também que estes estudos empíricos estão 

apoiados em uma variedade de termos e conceitos, além de utilizarem diferentes métodos de 

pesquisa.  

Segundo Wilson, Goodman e Cronin (2007), ao mesmo tempo em que tal 

heterogeneidade se mostra fértil, também pode ser geradora de confusão. Dessa forma, o 

grande desafio tem sido, essencialmente, caracterizar-se o que se constitui um grupo. Os 

autores argumentam que uma visão unificada sobre o conceito ajudaria a avançar no 

entendimento desse importante fenômeno. 

Entretanto, apesar desses autores terem enfatizado a importância de uma definição 

mais homogênea, defendendo a convergência para um conceito único, a visão de Edmondson, 

Dillon e Roloff (2007) revela que essa diversidade conceitual reflete o atual estágio de 

desenvolvimento teórico acerca do tema, ainda incipiente quando se trata de estabelecer um 

entendimento único para tal conceitualização. 

Conforme Edmondson (2002) e Wilson, Goodman e Cronin (2007), as definições de 

aprendizagem grupal têm variado consideravelmente, revelando a existência de ambiguidades 

conceituais. Tais discrepâncias levaram Mohammed e Dumville (2001) a afirmarem que a 

literatura sobre o tema sofre de insuficiência coesiva. Estes autores argumentam que o 

estabelecimento de maior consenso no quadro teórico acerca do tema poderá ser útil para o 

surgimento de um maior número de estudos empíricos, ajudando a aliviar a escassez de dados 

relativos à aprendizagem coletiva nas organizações. Wilson, Goodman e Cronin (2007) 
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consideram que as pesquisas empíricas sobre a aprendizagem grupal encontram-se na fase 

inicial de amadurecimento. 

Apesar dessas dificuldades, a relevância dos grupos no interior das organizações é 

tema que já foi abordado por vários autores. De acordo com Fiol e Lyles (1985), as 

organizações dependem cada vez mais dos grupos para concretizarem tarefas cotidianas e 

operacionais e também para realizarem objetivos mais estratégicos, em que as decisões mais 

críticas são tomadas. Isso implica diretamente na capacidade de uma organização aprender, 

melhorando seus resultados obtidos por meio do conhecimento coletivo como forma de 

garantir sua habilidade competitiva (EDMONDSON, 1996). De forma cada vez mais intensa, 

importantes tarefas são direcionadas aos grupos de trabalho (OSTERMAN, 1994). Para 

alguns pesquisadores da área do comportamento organizacional, como Fiol e Lyles (1985) e 

Edmondson (2002), a constituição de grupos de trabalho é fator essencial para que as 

organizações aprendam. De acordo com Wilson, Goodman e Cronin (2007) é por meio dos 

grupos de trabalho que a eficácia organizacional constrói-se. Compreender “se” e “como” os 

grupos aprendem é, portanto, essencial para predizer o desempenho de uma organização.  

Os autores Edmondson, Dillon e Roloff (2007) chamam a atenção para o fato de que 

em muitas organizações modernas os grupos atuam principalmente na execução de projetos, 

em estratégias de inovação, na prestação de serviços e na execução de outras tarefas-chave 

que influenciarão no desempenho organizacional. A capacidade de renovação, tanto no “que” 

aprender e “como” aprender (learning what e learning how), visando cumprir os objetivos 

organizacionais, permite que uma empresa mantenha ou até mesmo aumente sua eficácia 

diante do surgimento de novos desafios produtivos. Para os autores acima citados, as meso-

multifuncionalidades podem ser definidas como grupos de trabalho existentes no contexto de 

uma organização, constituídos por membros profissionalmente diversos e que compartilham 

responsabilidades pelo desenvolvimento de produtos ou serviços.  

Consultando alguns trabalhos significativos que trazem uma revisão da literatura 

acerca da aprendizagem grupal (WILSON; GOODMAN; CRONIN, 2007, EDMONDSON; 

DILLON; ROLOFF, 2007, SESSA; LONDON, 2008a, 2008b), é possível detectar um 

conjunto de estudos elaborados a partir de diferentes orientações teóricas e metodológicas que 

resultam em achados que se apresentam dispersos e pouco sistematizados. O exame de tais 

estudos mostra que há pouco consenso a respeito da própria definição do termo aprendizagem 

grupal, como exposto no Quadro 3, a saber: 
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Quadro 3 - Definições de Aprendizagem grupal 

Referência Definição 

 
Argote, Gruenfeld e 
Naquin (1999, p. 
354). 
 

 
“Atividades pelas quais cada indivíduo adquire, compartilha e combina conhecimento 
por meio de experiência com outro”. 
 

 
Edmondson (2002, 
p. 129). 

 
“Processo no qual o grupo escolhe ações, obtém e reflete sobre feedback e faz 
mudanças para adaptar ou melhorar.” 

 
Sole e Edmondson 
(2002, p. 18). 
 

 
“Aquisição e aplicação do conhecimento capaz de permitir a um grupo tratar 
coletivamente as questões pelas quais as soluções não eram óbvias”. 

 
Ellis, Hollenbeck, 
Ilgen, Porter, West 
(2003, p. 822). 
 

 
Uma relativa mudança permanente no conhecimento e nas habilidades no nível coletivo  
produzido pelo compartilhamento de experiência dos membros do grupo. 

 
Gibson, Vermeulen 
(2003, p. 203-204). 
 

 
“A exploração do conhecimento por meio da experimentação, a combinação de insights 
por meio da comunicação reflexiva e a explicação e especificação daquilo que foi 
aprendido por meio da codificação”. 

 
London; Polzer; 
Omoregie (2005, p. 
114). 
 

 
“Na medida em que os membros procuram oportunidades para desenvolverem novas 
habilidades e conhecimentos, recebem bem as missões desafiadoras, dispostos a 
assumir riscos de novas ideias e a trabalhar em tarefas que exigem muita habilidade e 
conhecimento”. 

 
Wilson, Goodman e 
Cronin (2007, p. 
1043) 
 

 
“Mudança no repertório potencial do comportamento do grupo”. 

 
Sessa, London 
(2008a, p. 555) 
Sessa, London 
(2008b, p. 7) 
 

 
“Processo contínuo de (re) estruturação profunda e ampla das capacidades grupais, de 
forma a promover mudanças por meio da adição e utilização de novas habilidades, 
conhecimentos e comportamentos, melhorando constantemente seu desempenho 
através de feedback e reflexão sobre suas próprias ações e consequências”. 

Fonte: Atualizado a partir de Wilson, Goodman e Cronin, (2007) 
 

De acordo com os conceitos apresentados acima, a definição de aprendizagem grupal 

proposta por Wilson, Goodman e Cronin (2007) remete implicitamente à abordagem 

cognitivista. Neste caso, a aprendizagem grupal é essencialmente uma manifestação da 

aquisição de informação a partir do ambiente interno e externo ao grupo. Ocorre quando um 

membro detentor do conhecimento compartilha informações com outros indivíduos de forma 

que o grupo consiga obter respostas decorrentes das mais variadas situações de trabalho. Já 

para Sessa e London (2008b), a aprendizagem grupal pode ser entendida a partir de três 

enfoques básicos que ressaltam a sua natureza adaptativa; geradora de novas habilidades e 



 

 

44 

formas de aplicar aquilo que foi aprendido e; transformadora, que serão apresentados na 

subseção 3.1.4, ampliando o enfoque cognitivo adotado por Wilson, Goodman e Cronin 

(2007).  

É possível dizer que a revisão das principais definições revela pouco consenso, sendo 

que algumas focam na aprendizagem individual que ocorre dentro de grupos, enquanto outras 

no conhecimento colaborativo no nível do grupo. Para Wilson, Goodman e Cronin (2007), 

algumas pesquisas que focam a aprendizagem grupal são confusas, pois não conseguem fazer 

distinção entre a aprendizagem individual no contexto do grupo e aprendizado coletivo. 

Essa diversidade culmina na geração de tradições ou perspectivas que procuram 

entender este fenômeno a partir de diferentes fundamentos que determinam em quais 

condições a aprendizagem grupal acontece. Dentre elas destacam-se, na subseção a seguir, as 

três perspectivas apontadas por Edmondson, Dillon e Roloff (2007) a partir do levantamento 

dos estudos empíricos realizados sobre o tema. Apresenta-se também a visão de Sessa e 

London (2008a, 2008b), especialmente em função da distinção que tais autores fazem entre 

três tipos de aprendizagem grupal.  

As perspectivas apresentadas na subseção 3.1, decorrentes da revisão elaborada por 

Edmondson, Dillon e Roloff (2007) foram denominadas pelos autores como Melhoria de 

Resultados, Domínio de Tarefas e Processos Grupais. A perspectiva proposta por Sessa e 

London (2008a, 2008b) é identificada pelo rótulo Aprendizagem Contínua.  As quatro 

perspectivas serão expostas a partir de um sumário de suas ideias e autores mais 

representativos. No entanto, a abordagem que trata especificamente dos processos de 

aprendizagem nos grupos que atuam no interior das organizações receberá atenção especial, 

sendo apresentada e analisada em uma subseção específica por se constituir na perspectiva 

teórica articuladora deste projeto. Assim, a subseção 3.2 foca especificamente os trabalhos de 

Amy C. Edmondson e colaboradores que se constitui, provavelmente, em uma das autoras 

mais representativas no estudo da aprendizagem grupal. 
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3.1 Diferentes perspectivas para entender a aprendizagem em nível grupal 

 

 

Examinando a produção da pesquisa empírica que procura entender como os grupos 

aprendem no interior das organizações e quais fatores são mais importantes para que tal 

aprendizado aconteça, Edmondson, Dillon e Roloff (2007) identificaram que três tradições 

estão presentes neste campo de estudo. A primeira tem suas raízes na área de processos, 

operações, manufatura e serviços. A segunda tem origem nos laboratórios de psicologia social 

e examinam questões relacionadas à forma como os membros de pequenos grupos coordenam 

suas ações e conhecimentos para a realização de tarefas interdependentes. E a terceira área 

voltada ao nível meso do comportamento enfatiza o clima interpessoal e os processos grupais, 

focando especialmente a eficácia dos grupos de trabalho que operam nas organizações. 

Embora as perspectivas aqui examinadas partam de pressupostos diferentes, acredita-se, como 

sugerem Edmondson, Dillon e Roloff (2007), que todas elas são valiosas para refletir sobre o 

campo da aprendizagem nos grupos de trabalho fornecendo elementos que auxiliem os 

pesquisadores a analisar os resultados encontrados em seus estudos empíricos. Uma síntese 

inicial é apresentada no Quadro 4 e destaca os aspectos científicos fundamentais de cada uma 

delas, que serão detalhados a seguir. 
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Quadro 4 – Três perspectivas de aprendizagem em nível grupal 

Aspectos Científicos Melhoria de Resultados Domínio de Tarefas Processos Grupais 

Preocupação 
Motivadora 

Quais índices melhoram a 
eficiência dos grupos? 

De que forma os membros 
dos grupos coordenam o 

conhecimento e 
habilidades para o 

cumprimento de tarefas? 

O que leva ao 
comportamento de 

aprendizagem orientada 
e como isso é 

processado dentro dos 
grupos de trabalho 
organizacionais? 

Conceito de AG 
Aprender é a melhoria do 
desempenho – geralmente 
a melhoria da eficiência. 

Aprender é dominar 
tarefas. 

Aprender refere-se ao 
compartilhar 

informação, propor 
mudanças, refletir sobre 

os resultados. 

Variáveis 
Independentes 

Dominantes 

Conhecimento codificado; 
propriedade 

compartilhada; 
estabilidade grupal; 

compartilhamento de 
conhecimento. 

Membros do grupo 
treinam em conjunto ou 

separadamente; sistema de 
compartilhamento de 

memória; comunicação. 

Comportamento do 
líder, segurança 

psicológica; 
identificação grupal; 
composição grupal; 

contexto organizacional; 
maturidade do grupo; 

permeabilidade 
fronteiriça; 

Variáveis 
Dependentes 
Dominantes 

Índice de custos ou 
redução temporal 

Desempenho em uma 
tarefa nova. 

Eficácia do grupo ou 
comportamento grupal. 

Resultados 

A quantidade de 
experiência adquirida 

trabalhando em conjunto 
ajuda na melhoria dos 

resultados do desempenho 
do grupo. Em trabalhos 

posteriores, a maneira das 
pessoas trabalharem em 

conjunto e a dimensão da 
melhoria afetam o índice 

de aprendizagem. 

Obter formas coordenadas, 
capacidade de codificar, 
armazenar e recuperar o 

conhecimento individual é 
necessário ao acesso do 
conhecimento individual 

para coordenar o 
desempenho das tarefas. 

 

O líder do grupo e as 
crenças compartilhadas 

sobre a segurança 
psicológica do grupo, 

seus objetivos, ou 
identidade, promovem 

ou inibem 
comportamentos de 

aprendizado em grupo e, 
por sua vez, afetam o 

seu desempenho. 

Métodos 

Pesquisa de campo: coleta 
de dados quantitativos a 

partir dos grupos que 
produzem algum tipo de 

produto ou serviço. 

Experimentos em 
laboratório: pequenos 

grupos de alunos como 
sujeitos; atribuição 

aleatória de condições para 
o estabelecimento de 

causalidade. 

Pesquisa de campo em 
grande escala: dados 

qualitativos e 
quantitativos fornecidos 
pelas observações em 

grupos de organizações 
reais. 

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor a partir de Edmondson, Dillon e Roloff (2007, p. 317-318) 
 

Os subitens a seguir irão discutir cada uma destas três perspectivas a partir de uma 

síntese de seus trabalhos mais significativos. O objetivo é fornecer um panorama deste campo 

de estudos, no entanto, as perspectivas Melhoria de Resultados e Domínio de Tarefas serão 
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apresentadas de forma breve, pois o maior interesse, no âmbito desta investigação, está 

centrado na terceira perspectiva. 

 

 

3.1.1 Perspectiva Melhoria de Resultados 
 

 

De acordo com Edmondson, Dillon e Roloff (2007), os estudos sobre aprendizagem 

grupal representativos desta perspectiva apóiam-se em investigações que examinam índices 

de melhoria produtiva nas situações de trabalho em contextos de manufatura. Tais estudos 

mostram que a redução dos custos por unidade foi percebida em decorrência da experiência 

adquirida pelos grupos focando, especialmente, a gestão de operações, economia, estratégia 

competitiva e gestão tecnológica. 

Os resultados de algumas dessas pesquisas indicam que a ocorrência de aprendizagem 

no ambiente produtivo sugere que as organizações aprendem por meio da experiência 

adquirida nos grupos de trabalho e que a constante prática na execução de tarefas grupais 

conduz à perfeição. Entretanto, outras pesquisas demonstraram diferenças nesse tipo de 

aprendizagem, ora confirmando certa heterogeneidade de resultados, ora comprovando uma 

homogeneidade. Tais diferenças podem ser justificadas por dois fatores que são 

respectivamente a questão da complexidade na execução de tarefas e a questão da rotatividade 

dos membros do grupo (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007). 

Segundo Edmondson, Dillon e Roloff (2007), os resultados difusos referentes aos 

índices de melhoria de produção chamam a atenção para a natureza cooperativa do trabalho 

no contexto produtivo abrindo uma linha de investigação focada nas curvas de aprendizagem. 

A questão da aprendizagem e o processo produtivo em pequenos grupos constituem um tipo 

de abordagem relativamente nova em meio às temáticas mais tradicionais do campo 

denominado Curvas de Aprendizagem.  

Alguns achados importantes identificados por Edmondson, Dillon e Roloff (2007) 

estão resumidos no Quadro 5. Eles sugerem que o conhecimento codificado, a collocation, o 

conhecimento compartilhado, a estabilidade grupal e a gestão ou propriedade compartilhada 

são elementos capazes de promover a melhoria da eficiência. Neste sentido, a forma como é 

gerida a aprendizagem afeta o índice de melhoria do desempenho grupal.  
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Pode-se considerar que os aspectos mais importantes da pesquisa desenvolvida 

segundo esta perspectiva são a alta qualidade dos dados e a ênfase em resultados práticos. 

Tais estudos oferecem maior objetividade a partir da análise de vários grupos de 

aprendizagem, permitindo a comparabilidade entre eles, apesar da complexidade dos 

contextos nos quais estão inseridos. Ao mesmo tempo, tais estudos estão focados na questão 

da melhoria de eficiência em operações repetitivas enquanto medida de aprendizagem, 

“oferecendo poucos insights a respeito dos desafios relacionados à inovação e aos vários tipos 

de conhecimento que não envolvem repetição de tarefas semelhantes” (EDMONDSON; 

DILLON; ROLOFF, 2007, p. 324). 
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Quadro 5 – Estudos mais significativos dentro da perspectiva Melhoria de Resultados 

Autores Dados Contexto Aspecto da AG Principais achados 

Adler (1990) 

Dados obtidos a 
partir de análise de 
custos de três 
empresas 
multinacionais do 
ramo de produtos 
eletrônicos. 

Ambientes de 
manufatura, interface 
entre manufatura e 
P&D. 

Decréscimo dos 
custos com o volume 
seguindo o 
lançamento de novas 
linhas de produtos. 

Conhecimento 
intensivo e 
compartilhado entre 
P&D e os 
engenheiros antes e 
depois do início do 
projeto, levando a 
uma redução mais 
rápida dos custos. 

Darr; Argote; 
Epple (1995) 

Dados obtidos a 
partir de 36 
organizações 
similares 
prestadoras de 
serviço. 

Pizzarias, algumas de 
propriedade da 
mesma franquia, 
outras não. 

Decréscimo do custo 
por unidade obtido a 
partir da experiência 
(volume) 

Todas as pizzarias 
melhoram a partir 
da experiência 
adquirida. As lojas 
da mesma franquia 
compartilham 
ideias, o que não 
ocorreu em lojas de 
proprietários 
diferentes. 

Pisano; 
Bohmer; 
Edmondson 
(2001) 

Dados obtidos a 
partir da análise do 
tempo em 
procedimentos de 
operações 
cirúrgicas. 

Dezesseis grupos de 
cirurgia cardíaca 
executando novo 
procedimento 
cirúrgico radical nos 
principais centros de 
saúde. 

O tempo gasto no 
procedimento 
cirúrgico cai 
substancialmente a 
partir da aquisição de 
experiência (número 
de procedimentos 
conduzidos). 

Diferentes grupos 
aprendem por 
diferentes índices. 
A forma como 
ocorreu a gestão 
desses grupos 
aparecem como um 
diferencial. 

Edmondson; 
Winslow; 
Bohmer; 
Pisano (2003) 

Tempo de 
procedimentos, 
dados e número de 
transplantes 
completados em 
cada operação. 

Quinze grupos de 
cirurgia cardíaca 
executando um novo 
procedimento radical 
para a cirurgia de 
enxerto de artéria 
coronária 
(revascularização) 
nos principais centros 
de saúde. 

O tempo diminuiu, 
enquanto o número 
de enxertos 
(complexidade do 
processo ou desafio) 
aumentou com a 
experiência 

Diferentes grupos 
aprenderam em 
índices diferentes 
quando o 
procedimento 
envolveu o 
conhecimento tácito 
e mesma taxa 
quando envolvia 
conhecimento 
codificado. 
Estabilidade do 
grupo melhorou os 
índices. 

Reagans; 
Argote; 
Brooks 
(2005) 

Aferição do tempo 
gasto nos 
procedimentos e 
número de 
procedimentos 
completados 
(individual e em 
grupo). 

Cirurgia de 
substituição das 
articulações em 
hospitais 
universitários. 

O tempo gasto nos 
procedimentos 
diminuiu, enquanto o 
número de 
procedimento 
aumentou com a 
experiência 

Aumento 
experiência 
trabalhando em 
grupos. 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Edmondson, Dillon e Roloff (2007, p. 322)
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Os autores Edmondson, Dillon e Roloff (2007) identificaram que cinco conceitos – 

conhecimento codificado, collocation, conhecimento compartilhado, estabilidade grupal e 

propriedade compartilhada - são frequentemente abordados e discutidos dentro da perspectiva 

Melhoria de Resultados evidenciando a importância da comunicação e da coordenação dos 

grupos de trabalho no sentido de melhorar os resultados relativos aos índices de 

aprendizagem. A seguir expõe-se, resumidamente, cada um deles: 

Conhecimento codificado, ao contrário do conhecimento tácito, pode ser mais preciso 

e formalmente articulado, codificado, documentado, transferido ou compartilhado. O 

conhecimento explícito e codificado representa um importante papel dentro das organizações. 

É considerado por alguns analistas como um dos mais importantes fatores de produção de 

conhecimento de uma empresa. Uma organização não sobreviveria sem seus procedimentos, 

manuais, literatura sobre seus produtos ou até mesmo sem seus softwares de computador 

(EDMONDSON; WINSLOW; BOHMER; PISANO, 2003). 

Collocation é um termo que ilustra as dinâmicas da questão da heterogeneidade dentro 

dos grupos (LIPNACK; STAMPS, 1997). Traduzindo-se para a Língua Portuguesa, “co-

localização” representa uma técnica organizacional em que a localização dos membros do 

grupo é determinada de forma estratégica para maximizar a produtividade no contexto de 

desenvolvimento de projetos. A técnica pode ser aplicada desde o início do projeto ou quando 

se perceber sua necessidade. Nestes casos, os membros do grupo são transferidos para locais 

alternativos, seja por período integral ou parcial como forma de garantir uma comunicação 

mais rápida e precisa entre todos os envolvidos, promovendo melhores relações de trabalho. O 

termo Collocation foi referenciado pela primeira vez na terceira e subsequentemente na quarta 

edição do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (CROW, 1996). O termo 

collocation também pode ser empregado para designar grupos virtuais, ou seja, quando os 

seus membros estão geograficamente dispersos, no entanto, conectados por computadores que 

fazem a mediação por meio de ferramentas de comunicação (MARK; GRUDIN; 

POLTROCK, 1999). 

O conhecimento compartilhado é descrito por Nonaka e Takeuchi (1997) como 

modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. Sugere a importância do fluxo do 

conhecimento em um movimento circular e ascendente, levando o grupo a patamares cada vez 

mais elevados de criação e disseminação de conhecimentos nas mais diferentes situações de 

trabalho coletivo. Pode ser entendido como os caminhos em que cada conhecimento é 

distribuído e compartilhado entre os membros de uma organização. É o conhecimento 

acumulado, armazenado em regras, procedimentos, rotinas e normas compartilhadas que 
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guiam as atividades para a resolução de problemas e promoção de padrões de interação entre 

os membros (WALSH; UNGSON, 1991); 

Estabilidade grupal segundo Arrow (1997, p. 76) refere-se à “estabilização normal do 

grupo”. Embora os modelos que tratam do equilíbrio organizacional reconheçam que a 

mudança (geralmente tratada como sendo gradual) seja um aspecto inerente ao funcionamento 

do grupo, a ênfase será sempre em atingir e manter sua estabilidade.  

Propriedade comum e/ou gestão compartilhada configura-se como uma estratégia 

adotada capaz de refletir inovações e buscar a adaptação à competitividade, envolvendo a 

realização de mudanças não somente técnicas e processuais, mas também comportamentais. É 

considerada como instrumento representativo do esforço para atender às expectativas dos 

clientes e provocar impacto positivo na melhoria de resultados financeiros. Mais 

especificamente, refere-se ao “processo de assumir o controle e dar responsabilidade e 

autonomia àqueles que lidam diariamente com processos internos, por meio dos quais 

procuram atender e superar as expectativas” (PROVINCIALI; SARAIVA; COSTA, 2004, p. 

92). 

 

 

3.1.2 Perspectiva Domínio de Tarefas 

 

 

Conforme Edmondson, Dillon e Roloff (2007), esta perspectiva dá ênfase ao Domínio 

de Tarefas pelos grupos e estuda como seus membros aprendem a realizar tarefas 

interdependentes. Encara a aprendizagem grupal como um resultado de comunicação e 

coordenação que promove o compartilhamento de conhecimento pelos membros dos grupos 

sobre o próprio grupo, tarefas, recursos e contexto.  

As pesquisas desenvolvidas a partir desta perspectiva examinam como os grupos 

potencializam o conhecimento e as habilidades de seus membros visando aumentar a 

qualidade e a quantidade de conhecimento disponível para a execução de tarefas. Pesquisas 

nessa área se preocupam essencialmente em analisar processos tais como codificar, 

armazenar, reter e comunicar informações nos grupos. Segundo Wilson, Goodman e Cronin 

(2007), tais processos são essenciais na aprendizagem grupal, tendo em vista que quando 

determinado conhecimento é embutido na forma de procedimentos ou nos papéis 

desempenhados pelo grupo, ele tende a resistir, apesar da substituição dos membros. A partir 

do momento em que o conhecimento é compartilhado é preciso que seja armazenado pelo 
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grupo para que possa ser recuperado e aplicado no futuro. Dessa forma, os autores apresentam 

um framework baseado nos processos básicos de aprendizagem em nível de grupo, que são: o 

compartilhamento, o armazenamento e a recuperação. 

O compartilhamento é o processo por meio do qual novos conhecimentos, rotinas e 

comportamentos são distribuídos entre os membros do grupo. Permite que o grupo passe a ter 

o entendimento de que o conhecimento faz parte do grupo e não apenas dos indivíduos 

separadamente. Tal processo pode ser identificado por três estágios: quando um membro 

muda seu repertório para incorporar novos conhecimentos - o que se configura em mudança 

no repertório do grupo -; quando a aquisição do conhecimento ocorre por outros membros do 

grupo; quando os membros do grupo possuem determinado conhecimento e têm consciência 

de que os outros membros do grupo compartilham aquele mesmo conhecimento. Ao se atingir 

esse terceiro estágio, o grupo passa então a ter um novo repertório (KINCELER; TODESCO, 

2010). 

A armazenagem irá determinar como o conhecimento aprendido pelo grupo será 

armazenado e retido em repositórios de memória ou em locais de uso compartilhado de forma 

que o aprendizado persista no tempo (WILSON; GOODMAN; CRONIN, 2007, DIXON, 

1993, 1999). Considera-se aqui que existe uma variedade de repositórios e diversos tipos de 

conhecimento (tácitos e explícitos) que envolvem a aprendizagem no nível do grupo. 

A recuperação ocorre a partir do momento que os membros do grupo encontram e 

acessam o conhecimento armazenado para inspeção ou uso posterior (WILSON; 

GOODMAN; CRONIN, 2007). De acordo com Kinceler e Todesco (2010, p. 4-5) “o 

conhecimento é validado pelo grupo quando o armazenamento se dá com sucesso e quando, 

ao ser acessado para aplicação ele está disponível”.  

Os estudos identificados como significativos e representativos desta perspectiva dão 

ênfase aos seguintes conceitos: modelos mentais compartilhados, Transitive Memory System 

(TMS), livremente traduzido para Sistema de Memória Transitiva (SMT) e cognição social 

entre outros. Pode-se afirmar que todos eles são usados para predizer o desempenho de 

tarefas. Cabe ainda destacar que grande parte das pesquisas realizadas segundo esta 

perspectiva envolveu experimentos desenvolvidos em laboratório, os quais não serão 

apresentados, dada a sua insuficiente relevância para a pesquisa aqui relatada, que buscou 

entender os processos de aprendizagem grupal no ambiente natural onde acontecem. 

No entanto, o processo de compartilhamento é o mais crítico, pois é por meio dele que 

a aprendizagem irá ser desencadeada (KINCELER; TODESCO, 2010). Wilson, Goodman e 
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Cronin (2007) estabeleceram algumas suposições como forma de enfatizar as características 

da aprendizagem grupal, apresentadas no Quadro 6, a seguir. 

 
Quadro 6 – Resumo das principais proposições do processo de aprendizagem de grupo de Wilson, Goodman e 
Cronin (2007) 

Proposições quanto ao Compartilhamento 

P1 
A armazenagem e recuperação de informações são obtidas por meio da qualidade (profundidade e a 
amplitude) do compartilhamento dos conhecimentos entre os indivíduos.  

P2 
A diminuição da aprendizagem pode ser em decorrência do foco demasiado nas mudanças no nível do 
indivíduo do que nas rotinas grupais.   

P3 
O aumento na eficácia grupal pode ser em decorrência do comprometimento do grupo de compartilhar 
responsabilidades relacionadas as mudanças nas suas próprias rotinas. 

P4 
O debate coletivo sobre divergências de desempenho em ocorrências passadas, presentes e futuras 
aumenta a possibilidade de aprendizagem grupal.  

Proposições quanto ao Armazenamento 

P5 
O uso de filtragem, manutenção, referências e indexação nos sistemas de armazenagem possibilitarão 
maior nível de aprendizagem.  

P6 
Ao contrário dos demais indivíduos situados dentro do grupo, o envolvimento de membros-líderes será 
maior no processo de indexação de memória armazenada. 

P7 
As rotinas e o conhecimento explícito podem ser armazenados em repositórios de armazenamento 
físico (procedimentos, arquivos, textos e cartazes.), já as rotinas e o conhecimento tácito podem ser 
facilmente armazenados e recuperados no sistema de memória humano. 

P8 O registro da memória deve ser constantemente reforçado sobre quando e onde usar a aprendizagem.  

P9 
A recuperação da aprendizagem do grupo será reforçada por meio do relacionamento de suas práticas 
grupais aos eventos do seu ambiente.  

Proposições quanto à Recuperação 

P10 
A quantidade de tempo despendida em trabalhos coletivos reforça os efeitos positivos das práticas 
estabelecidas dentro do grupo, diminuindo a probabilidade da recuperação de nova aprendizagem.  

P11 
O acesso ao conhecimento armazenado de um indivíduo pode ser feito sem qualquer aviso adicional 
por outros membros, aumentando o êxito da aprendizagem coletiva.  

P12 
A circulação de indivíduos em outros grupos geograficamente distribuídos pode indicar a necessidade 
de reforços de uma aprendizagem menos confiável. 

Fonte: Adaptado de Carvalho, Steil e Santos (p. 4-5, 2010) 
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3.1.3 Perspectiva Processos Grupais 

 

 

A terceira perspectiva estuda o fenômeno da aprendizagem grupal a partir de modelos, 

conceitos e métodos característicos da área de aprendizagem organizacional (AO) e eficácia 

grupal e costuma investigar grupos de trabalhos genuínos em seus próprios ambientes 

organizacionais. A pesquisa sobre eficácia grupal normalmente emprega um modelo de 

Entradas, Processo e Saídas (EPS) no qual os processos de interação grupal mediam o 

relacionamento entre as entradas (por exemplo, contexto, estrutura, composição) e as saídas 

(por exemplo: qualidade, inovação e desempenho).  

As investigações desenvolvidas segundo esta perspectiva procuraram examinar os 

processos de aprendizagem grupal verificando como eles são afetados pela gestão e pelos 

demais fatores contextuais (por exemplo: clima grupal, metas e identidade) e como 

influenciam o próprio desempenho do grupo.  

No seu estágio inicial, tais estudos buscaram identificar o processo de aprendizagem 

em grupos reais usando métodos qualitativos e exploratórios. Recentemente os conceitoss das 

pesquisas têm ficado mais formalizados e suas medidas obtidas em surveys mais válidas. Os 

estudos de campo procuram descrever comportamentos de aprendizagem que não seriam 

possíveis identificar usando a lógica das curvas de aprendizagem, nem dos experimentos em 

laboratório. De forma geral, os pesquisadores que atuam a partir desta perspectiva tentam 

observar os processos de aprendizagem em vez de focar na melhoria do desempenho do grupo 

enquanto evidência de que a aprendizagem ocorreu. A partir desta perspectiva Edmondson, 

Dillon e Roloff (2007) identificaram cinco principais construtos que vem sendo examinados 

por esta perspectiva, sendo eles: 

 

 

(I) Clima grupal e comportamento de aprendizagem do líder 

 

 

As pesquisas nesta área têm focado principalmente os efeitos do comportamento do 

gestor do grupo (líder) e do clima grupal. Um exemplo representativo deste tipo de 

investigação é o estudo de caso apresentado por Brooks (1994) que investigou quatro grupos 

multifuncionais de uma empresa de alta tecnologia. Nesta pesquisa foram identificados dois 

tipos de comportamentos de aprendizagem: aqueles que ocorriam em reuniões internas com 
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os membros do grupo (por exemplo: identificando problemas, compartilhando e discutindo 

novas ideias ou informações) e aqueles que promoviam a obtenção e compartilhamento de 

informações fora das fronteiras do grupo.  Nestes grupos, a percepção dos membros sobre o 

risco interpessoal criado por diferenças de poder dentro do grupo apareceu fortemente 

relacionada ao comportamento de aprendizagem.  

Destaca-se também o estudo conduzido por Sarin e McDermott (2003) em grupos 

multifuncionais de desenvolvimento de novos produtos. Os resultados dessa pesquisa 

mostraram que os gestores dos grupos exercem considerável influência nos processos de 

aprendizagem. Estes autores argumentam que, quanto maior for o envolvimento dos gestores 

no processo de tomada de decisões, maior será a aprendizagem. Tal comportamento 

participativo encoraja os membros do grupo a terem uma visão mais ampla de seu trabalho, 

destacando-se a variedade de informações, os inputs e as restrições (elementos típicos do 

processo de tomada de decisão). Para Sarin e McDermott (2003), um clima mais democrático 

não conduz apenas à liberdade de expressão de ideias, mas também possibilita maiores 

oportunidades para o surgimento de um conhecimento multifuncional, evitando que os 

membros resolvam os problemas de forma localizada e isolada. Entretanto, esses autores 

alertam que esse tipo de comportamento também pode desencadear um estado de 

complacência entre os membros do grupo. Seguramente os gestores tendem a criar uma 

aversão às situações de conflito, priorizando a manutenção de paz e harmonia. Sob tais 

condições, os membros do grupo ficam menos propensos a se desafiarem, reduzindo o nível 

de aprendizagem. Desse modo, o benefício em relação ao comportamento participativo do 

gestor pode ser neutralizado pelo clima de aversão ao conflito criado como uma consequência 

despretensiosa a um estilo de gerenciamento aparentemente positivo. 

 

 

(II) Comportamento de Aprendizagem dos subordinados 

 

 

A preocupação em aprofundar os processos de aprendizagem que ocorrem nos grupos 

de trabalho também está presente nos estudos de Edmondson (1996), Edmondson, Bohmer e 

Pisano (2001), Edmondson (2002), Tucker, Nembhard e Edmondson (2006) tratados na 

subseção 3.2.  

No entanto, outros autores também estudaram este aspecto. Wong (2004) investigou 

grupos de trabalho de quatro organizações com o objetivo de analisar de que forma ocorria o 
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processo de aprendizagem em duas situações distintas – de aprendizagem local (dentro dos 

limites do grupo) e de aprendizagem periférica (fora dos limites do grupo) – verificando ainda 

se estes dois processos eram complementares ou não. As descobertas mostraram que tanto a 

aprendizagem local quanto a aprendizagem periférica estavam positivamente relacionadas à 

eficácia e à originalidade do grupo. Descobriram também que a aprendizagem periférica 

interage negativamente com a aprendizagem local, de forma a limitar a eficácia do grupo. Os 

altos níveis de coesão grupal são capazes de promover a aprendizagem periférica, contudo, 

reduzem a aprendizagem local. 

A aprendizagem periférica também foi foco das pesquisas conduzidas por Ancona, 

Bresman e Kaeufer (2002) que trouxeram uma nova perspectiva denominada X-teams, ou 

seja, grupos de trabalho cuja orientação é direcionada para o ambiente externo. Tal 

modalidade de formação coletiva possui uma série de vantagens em relação aos grupos 

tradicionais, conforme ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Grupos tradicionais versus X-teams 

Grupos Tradicionais X-Teams 

 

Foco Interno 
Foco na confiança, na 
coesão e nos processos 
efetivos de trabalho.  

Atividade Externa 
Combinação entre atividade 
interna e externa. 

 

Ligações com outros 
membros 
Esforços para construir 
laços estreitos e forte 
identidade. 

 

Ligações extensivas 
Os laços internos são 
suplantados por laços 
externos, fora do grupo. 

 

Nível único 
Apenas um nível 
estrutural: grupo versus 
ambiente.  

Níveis Expandidos 
Nível central, nível 
operacional e níveis orbitais 
em forma de rede. 

 

Membros estáveis 
Líderes e membros. 

 

Membros flexíveis 
Movimento dos membros 
entre os vários níveis do 
grupo e entre vários grupos 
diferentes. 

 

Mecanismo para 
execução 
Coordenação entre os 
indivíduos. 

 

Mecanismo para execução 
Coordenação entre os vários 
níveis. 

Fonte: Ancona, Bresman e Kaeufer (2002, p. 37) 
 

 

De acordo com a Figura 3, os X-teams podem ser mais dinâmicos, pois seu contato 

com o ambiente externo ao grupo é maior, o que poderia contribuir com maior fluxo de 
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informações provenientes do ambiente organizacional. Os membros do X-teams mantêm 

relações irrestritas com pessoas ou membros de outros grupos no contexto organizacional, 

podendo também estabelecer contato com grupos extra-organizacionais. Há uma expansão de 

níveis de atuação, pois seus membros não ficam restritos aos níveis operacionais ou de 

execução, além disso, os membros são flexíveis, pois podem exercer funções em mais de um 

grupo. Quanto mais dependente for o grupo em relação aos recursos e conhecimentos 

advindos de seu ambiente externo, mais crucial se tornará o ambiente organizacional. As 

empresas que desejam possuir X-teams de alto desempenho devem criar um contexto 

organizacional de apoio, por exemplo, mantendo uma estrutura grupal de três níveis com 

regras explícitas sobre as tomadas de decisões, permitindo o acesso à informação e 

implantando uma cultura de aprendizagem por meio do desenvolvimento de infraestrutura de 

informações úteis. 

Com o objetivo de analisar as atividades grupais empregadas no gerenciamento do 

relacionamento entre grupos, Ancona e Caldwell (1992) argumentam que nos grupos cujo 

processo de comunicação é mais verticalizado, os grupos tendem a moldar sua maneira de 

enxergar os fatos conforme a visão da gestão de topo. Já nos grupos onde o processo de 

comunicação é mais horizontalizado, os grupos são mais propensos à coordenação do trabalho 

e obtenção de feedback, além de estarem destinados à exploração geral do ambiente técnico e 

mercadológico. 

Outros autores conduziram pesquisas com objetivos semelhantes. Schippers, Den 

Hartog e Koopman (2007) desenvolveram um questionário para medir os aspectos reflexivos 

com foco na reflexão do grupo. O questionário foi testado por meio de duas amostras 

diferentes, sendo a primeira com 59 grupos de diferentes organizações e a segunda com 59 

grupos formados em escolas de gerenciamento. Nessas amostras dois aspectos reflexivos 

foram identificados e posteriormente rotulados pelos autores de avaliação/aprendizagem e 

processos de discussão. Desse modo, Schippers, Den Hartog e Koopman (2007) validaram 

suas escalas enquanto instrumentos com propriedades psicométricas capazes de avaliar os 

aspectos reflexivos de um grupo. 
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(III) Compartilhamento das Metas de Aprendizagem  

 

 

Aqui encontram-se as pesquisas focadas na forma “como” os objetivos ou propósitos 

comuns ao time afetam seu comportamento de aprendizagem. Por meio de um estudo 

conduzido em empresas de consultoria sem fins lucrativos, Ely e Thomas (2001) 

identificaram perspectivas de compartilhamento sobre relações interraciais. A interação de 

diversas experiências em um grupo parece requerer uma espécie de perspectiva de integração 

e aprendizagem sobre a diversidade do grupo. Neste caso, a diversidade é vista como “recurso 

para a aprendizagem e para uma mudança adaptativa” (ELY; THOMAS, 2001, p. 240). Os 

grupos que apresentaram uma perspectiva de integração e aprendizagem mostraram-se mais 

dispostos no dispêndio de tempo para falar sobre as diferenças de opinião e resolução de 

conflitos.  

Embora as principais pesquisas tenham sugerido que os grupos diferem na forma pela 

qual a aprendizagem proativa é desenvolvida entre seus membros (grupos orientados à 

aprendizagem), as consequências dessas diferenças ainda não são bem compreendidas. Os 

autores Bunderson e Sutcliffe (2003), por meio de uma pesquisa conduzida com grupos 

orientados à aprendizagem e ao estabelecimento de metas, sugeriram que, embora a 

orientação para a aprendizagem possa encorajar comportamentos adaptativos entre seus 

membros, direcionando-os à melhoria de desempenho, é também possível que os grupos se 

comprometam ainda mais na melhoria de seu desempenho em curto espaço de tempo, 

enfatizando a aprendizagem, especialmente quando o desempenho for superior. 

Já as pesquisas de Tjosvold, Yu e Hui (2004) focaram a questão dos erros cometidos 

pelos membros do grupo como forma de geração de aprendizagem. Analisando dados de 

pesquisas anteriores, estes autores perceberam um comportamento típico encontrado nas 

pequenas formações sociais, onde os indivíduos mantêm-se em constante estado defensivo 

quando seus erros são expostos ao grupo, não abrindo mão, inclusive, do seu curso de ação 

como forma de não aceitar a culpa. Essas pesquisas demonstraram que as principais variáveis 

identificadas no nível do grupo, tais como segurança psicológica e compartilhamento de 

modelos mentais, podem ajudar a transpor barreiras para a aprendizagem a partir da 

ocorrência dos erros.  

Por meio de amostragem em grupos de trabalho de organizações chinesas, Tjosvold, 

Yu e Hui (2004) sugerem que os grupos são capazes de aprender a partir de erros cometidos 

por seus membros na medida em que toma como orientação a própria solução de problemas. 
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A orientação à resolução de problemas, por sua vez, é baseada no desenvolvimento 

cooperativo entre os membros do grupo e não nos propósitos competitivos que possam surgir. 

Embora estes propósitos competitivos e independentes possam induzir à culpa ou à 

repreensão, a culpa por si só não está relacionada de forma significativa à aprendizagem. A 

culpa, principalmente quando conduzida de forma aberta, pode responsabilizar os membros 

do grupo bem como provocar atitudes defensivas. 

 

 

(IV) Identificação Grupal 

 

 

A identidade do grupo apresenta-se como outro fator antecedente ao comportamento 

de aprendizagem. Estudos nesta área têm analisado a identificação dos membros enquanto um 

fator moderador aos efeitos do contexto e à composição grupal na aprendizagem. Gibson e 

Vermeulen (2003) argumentam que as forças de um subgrupo (a extensão em que alguns 

pares dos membros de um grupo compartilham determinadas características demográficas) 

foram consideradas importantes moderadores dos fatores contextuais.  

Com objetivos semelhantes, Lau e Murnighan (2005) investigaram os efeitos da 

comunicação intergrupal e subgrupal por meio de um estudo de campo conduzido sob 

condições de diversidade demográfica grupal. Os resultados indicaram que a diversidade 

demográfica explica mais a variância nas percepções da aprendizagem do grupo, bem como 

sua segurança psicológica, satisfação e desempenho esperado. Esses autores descobriram 

também que a comunicação entre os subgrupos funciona mais eficientemente em grupos 

considerados fracos em relação à diversidade de seus membros e de forma oposta nos grupos 

com forte diversidade. 

Focando grupos multidisciplinares localizados dentro de indústrias de petróleo e gás, 

Van der Vegt e Bunderson (2005) examinaram a relação entre a diversidade com o 

desempenho de aprendizagem grupal sob níveis variados de identificação coletiva. Esses 

autores descobriram que em grupos com baixa identificação coletiva, a diversidade mostrou-

se negativamente correlacionada à aprendizagem e ao desempenho do grupo, já nos casos em 

que a identificação foi alta, tal correlação mostrou-se positiva. Os resultados também 

sugeriram um relacionamento entre a diversidade, a aprendizagem e desempenho grupal. 
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(V) Efeitos do Contexto  

 

 

Neste caso considera-se o contexto em que os grupos operam enquanto influência 

fundamental na aprendizagem. Segundo Zellmer-Bruhn, (2003), a introdução de novas rotinas 

(interrupção de processos) e o contato externo (exposição a outros grupos) é capaz de predizer 

o compromisso da equipe em comportamentos de aprendizagem.  

Também Zellmer-Bruhn e Gibson (2006), analisando a literatura sobre gerenciamento 

internacional e eficácia em grupos de trabalho, examinaram de que forma o contexto macro 

em organizações multinacionais influencia na aprendizagem em grupos de trabalho e de que 

forma tal aprendizagem influencia o desempenho de tarefas e o relacionamento interpessoal 

entre os membros do grupo. As análises foram feitas por meio de um estudo multimétodo com 

115 grupos de 20 subsidiárias de cinco organizações internacionais. Analisando as 

características micro-contextuais, incluindo o tipo de formação grupal, treinamento, feedback 

e autonomia, os autores descobriram que o contexto organizacional influenciado pela 

integração global por si só reduz o nível de aprendizagem grupal. A aprendizagem grupal, por 

sua vez, influencia positivamente tanto no desempenho de tarefas quanto na qualidade das 

relações interpessoais. 

  Outros estudos que focaram os aspectos acima mencionados foram desenvolvidos por 

Edmondson (1996, 1999, 2003) sendo apresentados na subseção 3.2, dedicado aos estudos 

publicados pela autora e seus parceiros. De modo geral, o campo de pesquisa em 

aprendizagem grupal que foca a perspectiva Processos Grupais deu maior ênfase aos 

conceitoss interpessoais e posteriormente expandiu suas lentes ao exame dos efeitos dos 

múltiplos fatores antecedentes à aprendizagem, incluindo aspectos como o contexto 

organizacional em que os grupos operam. Os estudos iniciais estabeleceram que o 

comportamento de aprendizagem funciona como um processo mediador entre a estrutura e o 

desempenho do grupo, sendo que os trabalhos subsequentes têm se preocupado em examinar 

a essência e os tipos de comportamentos de aprendizagem de forma mais detalhada. Assim 

como ocorre em relação aos trabalhos mais recentes, Edmondson, Dillon e Roloff (2007) 

esperam que os estudos futuros possam continuar reconhecendo as questões relacionadas ao 

contexto (apesar das limitações sistemáticas em relação à medição) permitindo, desse modo, 

que a teoria nesse campo de estudo se torne mais contextualizada e mais representativa no 

decorrer do tempo. 

 



 

 

61 

Quadro 7 - Estudos mais significativos dentro da perspectiva Processos Grupais 

Autores Dados Contexto Aspecto da AG Principais achados 

Edmondson 
(1999) 

Pesquisas, 
entrevistas e 
observação de 51 
grupos 

Quatro tipos de grupos 
(funcionais, 
autogerenciáveis, 
multifuncionais, 
desenvolvimento de 
produtos (ou grupos de 
projeto) de uma 
mesma empresa 

Comportamento de 
aprendizagem: 
pedido de ajuda, 
experimentação, 
discussão de erros, 
busca por feedback a 
partir de clientes e 
outros. 

Arranjo grupal e a 
liderança capaz de 
promover a 
segurança 
psicológica, 
possibilitando 
comportamentos de 
aprendizagem e 
portanto o 
desempenho do 
grupo. 

Bunderson e 
Sutcliffe 
(2003) 

Pesquisas a partir 
do líder e dos 
membros do 
grupo; análise do 
desempenho 
grupal e de dados 
demográficos a 
partir de arquivos 
corporativos. 

Grupo de gestores de 
44 unidades de 
operação (igualmente 
divididas entre alta 
média e baixo 
desempenho) em uma 
grande empresa de 
bens de consumo. 

Orientação para a 
AG: a extensão pela 
qual o grupo encoraja 
a aprendizagem 
proativa e o 
desenvolvimento de 
competência entre 
seus membros 

Exagero na ênfase em 
aprendizagem pode 
comprometer o 
desempenho grupal. 
O nível ótimo de 
orientação à 
aprendizagem é alto 
para os baixos 
desempenhos e baixo 
para o alto 
desempenho. 

Wong (2004) 

Pesquisa de 
membros de 
grupos e gerentes 
em 73 grupos. 

Grupos de quatro 
organizações (de uma 
empresa de serviços 
financeiros, um 
hospital, uma empresa 
industrial e uma 
empresa de alta 
tecnologia). 

Local de 
aprendizagem: voz 
ativa dos subgrupos, 
busca por opinião, 
reflexão, 
aprendizagem 
periférica: busca por 
ajuda, feedback e 
ideias fora do grupo. 

Tipos diferentes de 
AG podem ter 
antecedentes distintos 
e produzir efeitos 
separados no 
desempenho.  

Van der Vegt 
e Bunderson 
(2005) 

Pesquisas a partir 
de membros e 
supervisores de 
57 grupos; dados 
de arquivos. 

Grupos 
multidisciplinares de 
uma empresa do 
petróleo e de gás da 
Holanda 

Comportamento de 
aprendizagem: 
partilha aberta, 
avaliação e 
combinação de ideias 
do grupo de trabalho. 

A identificação 
coletiva do grupo 
modera os efeitos da 
diversidade no 
comportamento de 
aprendizagem e 
desempenho. 

Zellmer-
Bruhn e 
Gibson 
(2006) 

Pesquisa a partir 
de 115 grupos e 
seus supervisores 
externos; dados 
de arquivos. 

Ampla gama de 
grupos de cinco 
empresas 
multinacionais 
farmacêuticas e de 
produtos médicos. 

Aprendizagem: “na 
medida em que o 
grupo criou novos 
processos e práticas" 
(p.22) 

A autonomia 
concedida pelo 
contexto 
organizacional pode 
restringir ou permitir 
a inovação do grupo 
e da aprendizagem. 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Edmondson, Dillon e Roloff (2007, p. 345-346) 
 

O Quadro 7 resume os estudos mais significativos dentro da perspectiva Processos 

Grupais. Entre os principais autores discutidos nesta subseção, destaca-se o trabalho de 

Edmondson (1999), que identificou a segurança psicológica enquanto aspecto centralizador 
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para a ocorrência da aprendizagem grupal. Destaca-se também a pesquisa conduzida por 

Wong (2004), cujos resultados identificaram diferentes tipos de aprendizagem que antecedem 

ao processo de atividade grupal e finalmente a pesquisa elaborada por Zellmer-Bruhn e 

Gibson (2006) que identificaram a autonomia concedida aos membros do grupo pelo gestor 

como fator de restrição ou à inovação. 

 

 

3.1.4. Perspectiva Aprendizagem Contínua 

 

 

Aqui será exposto o modelo de aprendizagem de Sessa e London (2008a, 2008b), cuja 

finalidade é analisar quais condições influenciam (ou não) a forma com que os grupos 

aprendem. Especificamente, os autores propõem um exame dos principais fatores ativadores 

(triggers) da aprendizagem grupal – “pressões e oportunidades” (SESSA; LONDON, 2008b, 

p. 7) - e descrevem quais componentes devem ser disponibilizados ao grupo visando ativar a 

aprendizagem em ação.  

As pressões podem ser entendidas como prazos apertados, altas demandas e 

expectativas, limitação dos recursos, pressões internas do grupo, pressão exercida pelas 

lideranças (formais e informais), capacidade ou desejo de fazer com que o grupo experimente 

algo novo (em termos de objetivo, atividade ou método de produção).  

As oportunidades são todas as condições opostas às pressões ou aquilo que se pode 

tirar de proveito delas (SESSA, LONDON, 2008b). A propensão ou estar preparado para a 

aprendizagem inclui o fato de os membros dos grupos estarem abertos a novas ideias, serem 

sensíveis às forças internas e externas ao grupo e terem o desejo de aprender. Segundo Sessa e 

London (2008b), a propensão para aprender está relacionada à maturidade do grupo. Naqueles 

grupos onde há senso de confiança mútua ou segurança psicológica, seus membros estarão 

mais abertos ao compartilhamento de conhecimento, podendo expressar e desenvolver ideias 

e testar novos padrões de interação. 

A partir do entendimento de que os grupos são fundamentalmente um sistema social, a 

aprendizagem grupal é vista pelos autores como um processo dinâmico no qual várias 

condições apóiam sua ocorrência.   Os autores definem a aprendizagem grupal enquanto uma 

    

(re) estruturação profunda e ampla das capacidades do grupo no sentido de reunir, 
mudar condições, adicionar e usar novas habilidades, conhecimento e 
comportamentos, melhorando de forma constante seu desempenho, por meio de 
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feedback e reflexão sobre suas próprias ações e consequências (SESSA; LONDON, 
2008a, p. 555). 
 

De acordo com Sessa e London (2008b), três tipos de aprendizagens perpassam a 

atividade contínua: aprendizagem adaptativa; aprendizagem geradora e aprendizagem 

transformadora, formando a base do modelo teórico proposto pelos autores.  

O primeiro tipo de aprendizagem – adaptativa – constitui-se do agregado de 

aprendizagens individuais, ou seja, ela ocorre quando os membros do grupo criam, adquirem 

e compartilham uma informação ou um conhecimento único. 

O segundo tipo de aprendizagem – geradora - visa promover melhorias e considera a 

aprendizagem grupal como uma tomada de ação capaz de promover mudanças obtidas a partir 

da reflexão sobre feedbacks. Tais feedbacks permitem ao grupo reconhecer os efeitos de suas 

ações e escolhas e, se preciso for, mudar aquelas ações e escolhas ao longo do tempo no 

sentido de obter efeitos diferentes. Presume-se que a aprendizagem grupal ocorre quando o 

grupo se empenha em determinados tipos de comportamento, tais como a promoção de 

questionamentos, a própria busca por feedbacks, a experimentação, a reflexão e a livre 

discussão de diferentes pontos de vista, até mesmo sobre os erros cometidos por membros do 

grupo (EDMONDSON, 1999). 

No terceiro tipo de aprendizagem – transformadora - trazido por Sessa e London 

(2008a; 2008b), a aprendizagem grupal é apontada como um processo dinâmico que sofre 

influência do contexto ambiental e dos comportamentos de seus membros. Esse processo 

ocorre a partir da mudança de um tipo de comportamento fragmentado e individualista para 

outro tipo mais sinérgico. A interação do grupo encoraja o aprendizado contínuo permitindo o 

surgimento de um sistema aberto e vivo capaz de promover a constante interação com seu 

contexto. 

Assim, a aprendizagem adaptativa surge como forma de provocar um ajuste na 

maneira como os membros trabalham conjuntamente em resposta às pressões ou 

oportunidades. A mudança pode ocorrer de forma quase automática sem que haja dispêndio 

de pensamento. Se os ativadores forem altos e a propensão for baixa, será provável que a 

aprendizagem seja adaptativa. O grupo se move por meio de um ajuste em resposta às 

mudanças verificadas no ambiente. Tal ajuste será contínuo à medida que se fizer necessário 

ou até o momento em que o grupo não consiga responder à dinâmica do ambiente (SESSA, 

LONDON, 2008b). 

Já a aprendizagem geradora aspira a novos conhecimentos e informações, possibilita a 

aprendizagem de novas habilidades e permite a descoberta de novas formas de aplicar aquilo 
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que fora aprendido. Esse tipo de aprendizagem está vinculado ao domínio do aprender. Pode 

haver um valor instrumental imediato ou não. Sessa e London (2008b) argumentam que esse 

tipo ocorre quando há ativadores para a aprendizagem e quando o grupo está pronto para 

aprender. Mas ele também pode incidir sem os ativadores, (por exemplo: quanto os membros 

adquirem individualmente novos conhecimentos e habilidades e educam outros membros). 

Entretanto, a receptividade será alta quando houver ativadores para estimular a aprendizagem 

e quando os membros estiverem propensos para aprender.  

A aprendizagem transformadora possibilita a realização de mudanças significativas na 

estrutura, nos objetivos e/ou nas operações de um grupo. De forma similar à aprendizagem 

geradora, de acordo com Sessa e London (2008a, 2008b), este tipo ocorre apenas quando 

existem ativadores mais intensos no ambiente de maneira que possa demandar uma total 

transformação e quando o grupo estiver pronto para aprender. Se os ativadores estiverem 

presentes, mas a propensão se fizer ausente ou for baixa, provavelmente o grupo irá ignorar, 

ou de algum modo interpretar incorretamente os ativadores, falhando na busca por novas 

direções. 

 
Figura 4 - Fatores ativadores e propensão para aprendizagem grupal 

 

Baixos Ativadores 
+ 

 

Baixa Propensão 
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Pouca Aprendizagem (necessária ou 

realizada) 

 

Altos Ativadores 
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Baixos Ativadores 
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Possibilidade de Aprendizagem 

Geradora 

 

Altos Ativadores 
+ 

 

Alta Propensão 
= 

Aprendizagem Geradora, potencial 

para Aprendizagem Transformadora 

Fonte: (SESSA, LONDON, 2008b, p. 8) 
 

Sessa e London (2008b) informam que há grande possibilidade de que a aprendizagem 

adaptativa seja funcional, sendo a necessidade por mudança seu fator determinante. As 

intervenções para a aprendizagem irão focar no “como” ajudar a grupo a reconhecer os 

ativadores, possibilitar o aumento de sua propensão para aprender e então facilitar a 

aprendizagem adaptativa, geradora e/ou transformadora. O grupo pode aumentar a sua 

consciência sobre a amplitude das ocorrências ambientais por meio de análise das 

informações e dos exemplos sobre o que ocorre no seu entorno. A propensão para a 

aprendizagem pode ser incrementada pela introdução de novos membros no grupo de modo 
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que tenham percepções similares ao background dos já existentes e habilidades capazes de 

contribuir para as tarefas grupais (congruência interpessoal). 

Para Sessa e London (2008b), o gestor do grupo é capaz de promover uma maior 

adaptação, expondo suas sugestões pessoais ou questionando os membros do grupo a 

emitirem sugestões próprias sobre as diversas formas de alterar os objetivos ou as operações 

grupais. 

As formas pelas quais pode-se promover uma aprendizagem geradora incluem dar e 

receber feedback, ensinar novas habilidades aos membros do grupo, questionar os membros 

do grupo para que promovam a instrução dos demais e tentar novos métodos. As formas pelas 

quais se promove uma aprendizagem transformadora incluem apoiar discussões sobre o 

processo grupal (questionar os membros a refletir sobre como se sentem em relação ao grupo, 

as barreiras para a aprendizagem e as formas de aprimorar seu nível de relacionamento nas 

situações de trabalho), obter informações que permitam a comparação do desempenho 

organizacional em relação aos concorrentes (SESSA; LONDON, 2008b). 

 

 

3.1.5 Resumo das perspectivas identificadas 

 

 

Primeiramente, é importante ressaltar que as perspectivas aqui apresentadas não são 

abordagens divergentes entre si ou totalmente dessemelhantes, embora representem 

possibilidades diferentes de se analisar o mesmo tema. Pode-se entender que elas se 

completam e trazem importantes contribuições teóricas e empíricas capazes de explicar o 

fenômeno da aprendizagem em grupos.  

Deste modo, observa-se que a variável estabilidade grupal parece ser a que mais se 

destaca entre as três perspectivas analisadas. Embora ela não afete a aprendizagem grupal em 

todos os estudos analisados, na maioria deles, a estabilidade grupal mostra-se relevante, 

principalmente na perspectiva Domínio de Tarefas. Além disso, na medida em que os 

membros trabalham em conjunto, a estabilidade grupal torna-se um aspecto importante para 

compreender o “como eles” compartilham seus conhecimentos, habilidades e ações para 

atingir os objetivos coletivos. Para aqueles grupos que possuem liderança, o comportamento 

do gestor foi evidenciado, principalmente por se tratar de um importante fator capaz de 

moldar o clima dentro do grupo e motivar a aprendizagem.  
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Para Edmondson, Dillon e Roloff (2007), os psicólogos sociais já reconhecem há 

muito tempo que as pessoas procuram por pistas no comportamento dos gestores, conforme o 

contexto social.  O gestor (líder) de um grupo é também o ponto central para a coordenação 

dos esforços coletivos (Edmondson, 2003), papel esse merecedor de considerável atenção. A 

segurança psicológica e o clima interpessoal, de forma geral, não são apenas importantes 

fatores para o comportamento do gestor, mas parecem constituir-se em um dos principais 

conceitoss da perspectiva Processo Grupal. 

Com menor suporte empírico, pode-se afirmar também que a aprendizagem grupal é 

conduzida por vias que levam em consideração a natureza da tarefa. O ponto teórico central 

da aprendizagem grupal que abarca a perspectiva Domínio de Tarefas argumenta que uma 

quantidade maior de pesquisas poderia proporcionar tipologias mais peculiares face aos 

desafios mais específicos do mundo real (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007). 

Já o contexto no qual os grupos trabalham, tais como aqueles criados pela indústria ou 

pelos recursos internos ou externos disponíveis aos grupos, pode exercer um importante papel 

no processo de aprendizagem grupal e nos resultados. Além disso, o contexto precisa ser 

investigado de forma mais sistemática. Segundo Edmondson, Dillon e Roloff (2007), na área 

de saúde, por exemplo, a importância intrínseca dos objetivos, tais como a saúde do paciente 

contrasta com os objetivos como redução de custo, pode ter um efeito nos tipos de 

aprendizagem observada. A pressão (ou oportunidade) para inovar, mudar e aprender a partir 

de um contexto mais amplo poderia ser um importante fator antecessor para se entender o 

alcance dos objetivos do grupo, seus processos e resultados, conforme se observou na 

perspectiva Aprendizagem Contínua. 

Os grupos aprendem como forma de resposta (fator ativador) aos eventos reais antes 

mesmo que eles possam ocorrer. Enquanto empregados, geralmente, os indivíduos fazem 

parte de múltiplos grupos dentro das organizações, eles ativam eventos e mudanças, aprendem 

em determinado grupo ao mesmo tempo em que ativam a aprendizagem em outros grupos. É 

um aprendizado contínuo e dinâmico que ocorre a partir do momento em que o indivíduo 

passa a receber novo conhecimento. 
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3.2 Os estudos de Amy C. Edmondson e colaboradores 

 

 

Nesta subseção, destacam-se o modelo de aprendizagem em grupos de trabalho de 

Amy C. Edmondson e os resultados mais relevantes das pesquisas realizadas por essa autora e 

seus colaboradores. Primeiramente, será apresentado o modelo teórico, logo em seguida será 

apresentada uma discussão sobre os comportamentos de aprendizagem, tendo como 

centralidade o entendimento do conceito de segurança psicológica do grupo. Mais adiante, 

serão abordados alguns aspectos dos comportamentos de alta e de baixa aprendizagem em 

grupos de trabalho e finalmente serão analisadas algumas barreiras aos comportamentos de 

aprendizagem nos grupos de trabalho. 

O modelo proposto por Edmondson (1999) sugere que a aprendizagem é um processo 

composto de quatro elementos básicos que, operando conjuntamente, são capazes de explicar 

o desempenho dos grupos inseridos dentro das organizações. São eles: as condições 

antecedentes; as crenças do grupo; o comportamento do grupo e os resultados obtidos a partir 

desta dinâmica sistêmica, representados na Figura 5 abaixo. 

  
Figura 5 – Modelo de aprendizagem em grupos de trabalho 
 

 
Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Edmondson (1999, p. 357) 
 
 

O modelo segue uma forma linear de pensar a aprendizagem em grupos refletindo um 

processo do tipo “entrada-processo-saída”. A entrada refere-se ao contexto organizacional e 

às características do grupo; o processo diz respeito às interações entre os membros do grupo, 

incluindo o compartilhamento de informações e estilos de liderança e a saída são os resultados 

obtidos pelo grupo, suas ideias, decisões, desempenho e eficácia.  

Segurança 
psicológica do 

grupo 
 

Eficácia do grupo 

Comportamento de 
aprendizagem do 

grupo 
 

Busca por feedback, 
discussão de erros, 

busca de 
informações e de 

feedback de clientes 
e outros 

Desempenho do 
grupo 

 
Satisfação das 
necessidades e 

expectativas dos 
clientes 

Estruturas do 
grupo 

 
Contexto de Apoio 

 
Coaching líder do 

grupo 

Crenças do grupo Resultados Condições 
antecedentes 

Comportamentos do 
grupo 



 

 

68 

Visando o detalhamento do modelo, apresentam-se a seguir cada um de seus 

elementos básicos. 

As condições antecedentes abarcam as estruturas grupais fundamentadas no contexto 

de apoio e no comportamento de coaching do líder. Tais estruturas podem determinar a 

maneira como os membros do grupo irão interagir entre si e com indivíduos fora do grupo, 

podendo valorizar a cooperação por meio da comunicação, permitindo maior coesão entre os 

membros.  

O contexto de apoio envolve: sistemas de recompensa e reconhecimento (que 

valorizam a realização individual, podendo amplificar a competição e gerar antagonismos 

entre os membros do grupo), sistemas de informação (que fornecem ao grupo acesso às 

informações consideradas relevantes para a realização de tarefas) e os recursos disponíveis 

(que abrangem a tecnologia, os equipamentos, treinamento e tempo adequado para a 

realização das tarefas do grupo, facilitando o engajamento em atividades orientadas à 

aprendizagem).  

O comportamento de coaching do líder direciona o grupo por meio de atividades 

típicas de treinador, tais como orientar e conduzir. Essas atividades são importantes na medida 

em que podem contribuir para a eficácia do trabalho do grupo. As atribuições de coaching, 

referem-se principalmente à interação direta entre o gestor (líder) e os membros e tem como 

objetivo o desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas visando atingir resultados 

desejados. 

O gestor que também desempenha a atividade de coaching deve ser acessível e 

receptivo a ideias e questionamentos, deve ser capaz de identificar interesses e talentos dos 

membros do grupo e de intervir quando solicitado ou achar oportuno, oferecendo 

esclarecimento e feedback. Por meio da atividade de coaching o gestor pode suavizar as 

diferenças de poder existente no grupo, neutralizando, assim, diferenças de personalidade 

entre os membros e permitir a redução de conflitos delas resultantes, o que automaticamente 

contribui para uma atmosfera que conduza à aprendizagem. 

As condições antecedentes aqui apresentadas podem contribuir para que o grupo sinta-

se confortável para aprender continuamente e apresentar um elevado nível de eficácia. 
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Quadro 8 – Resumo das principais considerações quanto à AG segundo Amy Edmondson e colaboradores - 
Condições Antecedentes 

Condições Antecedentes 

P1 
Apoio do contexto geral; apoio dos sistemas de recompensa grupal, reconhecimento e a valorização da 
realização grupal e não individual; acesso aos sistemas de informação e os recursos disponíveis. 

P2 
O Comportamento de coaching do líder direciona o grupo por meio de atividades típicas de treinador, 
tais como orientar e conduzir. 

P3 
O líder deve ser acessível e receptivo a ideias e questionamentos, ser capaz de identificar interesses e 
talentos dos membros do grupo e de intervir quando solicitado. 

P4 
O coaching deve interagir diretamente entre os demais líderes e os membros e tem como objetivo o 
desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas visando atingir resultados desejados. 

P5 
O líder deve suavizar as diferenças de poder existentes no grupo, neutralizando assim diferenças de 
personalidade entre os membros e permitindo a redução de conflitos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Edmondson (1999, 2002, 2004); Cannon e Edmondson (2001, 2005) e 
Edmondson e Nembhard (2006, 2009);  

 

As crenças do grupo abrangem os modelos mentais compartilhados que guiam ou 

impedem o comportamento de aprendizagem. Para a formação de tais crenças, é necessário 

que exista segurança psicológica e eficácia do grupo. 

A segurança psicológica é a crença compartilhada de que o grupo proporciona 

segurança nas situações que envolvem riscos (EDMONDSON, 1999). A relação entre a 

segurança psicológica e a aprendizagem grupal será discutida na subseção 3.2.1.  

Já a eficácia do grupo abrange uma multiplicidade de resultados relevantes para os 

grupos e para as organizações. Pode ser categorizada a partir de três dimensões distintas. A 

primeira faz referência ao desempenho do grupo, ou seja, aos resultados atingidos ou 

excedidos conforme os padrões estabelecidos ou mensurados em termos de qualidade, 

quantidade, temporalidade, eficiência, inovação e satisfação dos clientes. A segunda refere-se 

à satisfação dos membros, ou seja, ao grau de medida em que o grupo cria uma experiência 

positiva e satisfaz as necessidades de realização pessoal de seus membros. A terceira diz 

respeito ao aprimoramento do grupo, ou seja, ao aumento da capacidade coletiva de trabalho. 

Conforme Edmondson (1999), um nível elevado de eficiência realimenta o moral do 

grupo no sentido de que ele possa realizar tarefas de forma cada vez melhor, aprimorando 

continuamente seus processos.  
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Quadro 9 – Resumo das principais considerações quanto à AG segundo Amy Edmondson e colaboradores –
Crenças do Grupo 

Crenças do Grupo 

P6 
Os membros do grupo devem procurar seus parceiros para que eles sejam fonte de informações e de 
diferentes perspectivas, ajudando o grupo a resolver os problemas mais desafiadores. 

P7 A busca por feedback pode ser encarado como um fator essencial para o cumprimento de tarefas.  

P8 
Os membros do grupo devem falar abertamente sobre seus medos, seus dilemas e seus problemas de 
forma direta e clara, pois suas inseguranças serão moderadas por sentimentos de autoconfiança. 

P9 
A segurança em falar abertamente encoraja a liberdade de oferecer novas ideias e experimentação de 
diferentes comportamentos sem o medo de parecer imbecil e sofrer constrangimentos.  

P10 
O comportamento de transposição dos limites envolve a comunicação do grupo com outros grupos, 
tais como a necessidade de coordenar objetivos, cronogramas ou até mesmo recursos. 

P11 
A constante eficiência do grupo realimenta o moral do grupo no sentido de que ele possa realizar 
tarefas de forma cada vez melhor, aprimorando continuamente a aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Edmondson (1999, 2002, 2004); Cannon e Edmondson (2001, 2005) e 
Edmondson e Nembhard (2006, 2009);  

 

O comportamento de aprendizagem do grupo diz respeito àquelas atividades 

realizadas pelos seus membros de maneira a obter e processar dados e transformá-los em 

informação, permitindo, assim, melhor adaptação ao ambiente. Por exemplo, a busca por 

feedback, compartilhamento de informação, pedido de ajuda e discussão dos erros cometidos 

dentro do grupo. Por meio desses comportamentos, os grupos podem detectar mudanças no 

ambiente, aprender sobre necessidades, preferências e exigências dos clientes, lidar 

satisfatoriamente com consequências inesperadas de ações precedentes, melhorando a 

compreensão da situação corrente. 
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Quadro 10 – Resumo das principais considerações quanto à AG segundo Amy Edmondson e colaboradores –
Comportamento de Aprendizagem do Grupo 

Comportamento de Aprendizagem do Grupo 

P12 
Diz respeito às atividades realizadas pelos seus membros de maneira a obter e processar dados e 
transformá-los em informação, permitindo, assim, melhor adaptação ao ambiente. 

P13 
Os membros cansados, mais suscetíveis aos erros, apesar disso, trabalhando em grupo, são capazes de 
coordenar e identificar os erros dos outros. 

P14 
Reflexão e Ação: significa criar um ambiente propício para experimentar e obter insights sobre 
atividades que efetivam mudanças ou que alcancem a concretização de metas e resultados. 

P15 
O diálogo e a discussão produtiva podem determinar a identificação e a solução de problemas, servem 
como fonte de avaliação das consequências de ações e o planejamento de novas ações. 

P16 
Estabelecimento de posicionamentos rápidos frente aos desafios, evitando a letargia no processo de 
aprendizagem. 

P17 
Os membros precisam interromper temporariamente suas suposições individuais, suplantar suas 
defesas pessoais e apresentar ideias aberta e francamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Edmondson (1999, 2002, 2004); Cannon e Edmondson (2001, 2005) e 
Edmondson e Nembhard (2006, 2009);  

 

Os resultados obtidos a partir desse sistema possibilitam a detecção de mudanças no 

ambiente. O grupo aprende sobre suas necessidades, preferências e exigências dos clientes, 

melhora a compreensão da situação corrente e passa a lidar satisfatoriamente com 

consequências inesperadas de ações precedentes. No entanto, nem sempre os grupos 

apresentam altos índices de aprendizagem, uma vez que os indivíduos possuem modelos 

mentais pré-concebidos, ou seja, respostas prontas aos erros, aos problemas e aos conflitos 

que variam de grupo para grupo, mesmo dentro de uma mesma organização (CANNON; 

EDMONDSON, 2001). 

 

 

3.2.1 Segurança psicológica do grupo 

 

 

Conforme Edmondson (2004), a aprendizagem grupal pode ser intimidante e 

estressante, principalmente naqueles casos em que a formação grupal é recente e seus 

membros pouco se conheçam. Nesses casos, pode haver jogos de poder ou até mesmo ocorrer 

situações em que determinados membros são deixados do lado de fora do processo de 

aprendizagem. O paradoxo, entretanto, é que a aprendizagem no grupo poderá ser facilitada 

por meio de situações de risco e também pela liberdade de pensamento. Quanto mais elevado 

for o nível de segurança psicológica compartilhada, menor será a percepção dos membros do 
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grupo em relação à estrutura de poder e de risco interpessoal. Ou seja, um nível elevado de 

segurança psicológica permite que os membros manifestem-se abertamente e participem de 

discussões sem temerem possíveis retaliações ou situações potencialmente embaraçosas.  

A segurança psicológica facilita o compartilhamento de valores e de perspectivas, 

reforçando relações interpessoais de confiança e elevando o grau de coesão do grupo e a 

capacidade de seus membros de trabalharem em conjunto. Os indivíduos pertencentes a um 

grupo com grau de excelência em segurança psicológica conseguem coordenar melhor suas 

tarefas, antecipando e respondendo às ações de terceiros e frequentemente parecem 

desempenhar as tarefas de forma única e não fragmentada. Os membros cansados, mais 

suscetíveis aos erros, apesar disso, trabalhando em grupo, são capazes de coordenar e 

identificar os erros dos outros (EDMONDSON, 2004). Esta fidelidade surge a partir da 

lealdade baseada no respeito mútuo e na confiança entre os membros do grupo 

(EDMONDSON, 1999). 

O nível de segurança psicológica de um grupo é um fator capaz de afetar a forma com 

que os membros interagem entre si. Provavelmente a segurança psicológica afeta os 

comportamentos relacionados à aprendizagem e ao desempenho do grupo, desse modo, 

Edmondson (2004) expõe cinco aspectos comportamentais orientados à aprendizagem que 

podem propiciar a segurança psicológica de um grupo. 

 

 

(I) A Busca Por Ajuda 

 

 

Ocorre quando os membros do grupo procuram seus parceiros para que eles sejam 

fonte de informações e de diferentes perspectivas, ajudando o grupo a resolver os problemas 

mais desafiadores. A busca por ajuda aumenta a consciência dos membros do grupo para o 

surgimento de comportamentos cooperativos. Já os jogos de poder frequentemente inibem as 

pessoas a buscarem ajuda quando necessário. Segundo Lee (1997), alguns membros de grupos 

de trabalho recusam-se a pedir ajuda, pois entendem que tal comportamento significa correr 

riscos, uma vez que o indivíduo expõe um ponto fraco a respeito de sua expertise em 

promover soluções a problemas identificados. Entretanto, Edmondson (1999) argumenta que 

esses tipos de problemas são facilmente superados quando existe um clima de segurança 

psicológica dentro do grupo. 
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(II) A Busca por feedback  

 

 

Promove a aprendizagem e melhora o desempenho individual de gestores 

(EDMONDSON, 2004) e dos grupos de trabalho (ANCONA; CADWELL, 1992). Ela pode 

ser vista como um fator essencial para o cumprimento de tarefas, embora carregue consigo o 

mesmo fator de risco interpessoal observado na subseção anterior. Solicitar feedback para um 

membro do grupo ou mesmo de um grupo para outro coloca quem pediu em situação de 

vulnerabilidade, podendo sofrer críticas negativas. De acordo com Edmondson (2004, p. 256) 

isto por causar o que a autora define como learning anxiety, ou seja, “um tipo de 

comportamento guiado pelo medo de perder o sentimento de autoestima e de ser eficiente”. 

Segundo Edmondson (2004), a segurança psicológica dentro do grupo age como forma de 

diminuir a preocupação que cada indivíduo carrega dentro de si de ser humilhado por outros 

membros.  

 

 

(III) Manifestação Sobre Erros e Preocupações 

 

 

Refere-se ao ato de indivíduos poderem manifestar-se espontaneamente sobre as 

dificuldades encontradas ou sobre os erros cometidos na execução de determinadas tarefas. É 

provável que a segurança psicológica permita que os membros do grupo possam falar 

abertamente sobre suas preocupações, seus dilemas e seus problemas de forma direta e clara, 

pois seus medos e inseguranças serão moderados por sentimentos de autoconfiança, pela 

exclusão de possíveis repercussões negativas ou de embaraços sociais. A segurança 

psicológica pode fazer com que os indivíduos acreditem nos benefícios de falar abertamente, 

aliviando os riscos decorrentes dessa atitude, permitindo maior aprendizado. 

 

 

(IV) Comportamento Inovador 

 

 

Pode ser definido como “fazer coisas diferentes e novas inteligentemente como forma 

de produzir resultados úteis” (EDMONDSON, 2004, p. 259). De acordo com West (1991), a 
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segurança participativa dentro dos grupos encoraja a liberdade de oferecer novas ideias e 

experimentação de diferentes comportamentos sem o medo de parecer imbecil e sofrer 

constrangimentos. No entanto, “a segurança participativa é necessária, mas não é condição 

suficiente para os altos níveis de inovação” (WEST, 1991, p. 320). 

 

 

(V) Transposição de Limites Grupais 

 

 

O comportamento de transposição dos limites envolve a comunicação do grupo com 

outros grupos, tais como a necessidade de coordenar objetivos, cronogramas ou até mesmo 

recursos. A transposição dos limites do grupo também envolve riscos interpessoais, tais como 

os riscos que incidem na busca por ajuda, por recursos e por feedback, anteriormente 

analisados. É por meio de algumas atividades que os grupos podem esclarecer os requisitos de 

seu desempenho, obtendo informações e recursos e coordenando suas tarefas com outros 

grupos. As pesquisas nessa área têm demonstrado que a transposição fronteiriça promove um 

desempenho eficaz nos grupos (ANCONA; CADWELL, 1992). Entretanto, tais benefícios 

não podem ser concretizados se os membros do grupo não estiverem dispostos a contrair os 

riscos envolvidos, pois muitas vezes eles evitam a ocorrência de conflitos e problemas. 

 

 

3.2.2 Comportamentos de alta e de baixa aprendizagem nos grupos de trabalho 

 

 

Dependendo do tipo de formação grupal, Edmondson (1999) observou diferenças 

consideráveis de aprendizagem. Por exemplo, em grupos com maior apoio do contexto - 

capazes de permitir que seus membros tivessem acesso às informações e recursos de forma a 

auxiliá-los na execução do trabalho coletivo -, geralmente possuem um maior nível de 

aprendizado. Outro fator relevante identificado por Edmondson (1999), capaz de proporcionar 

maior aprendizado nos grupos é o comportamento proativo do gestor do grupo. Líderes 

entusiasmados e organizados e orientados para o treinamento conduzem seus membros a 

patamares superiores em relação às suas habilidades e aos comportamentos mais 

disciplinados.  
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O apoio do contexto também é importante como forma de elevar o nível de segurança 

psicológica do grupo, especialmente quando os membros se sentem à vontade para 

expressarem-se de forma livre e com respeito mútuo. Um grupo com maior segurança 

psicológica é menos tenso, seus membros determinam jargões e apelidos como forma de 

reforçar laços e diferenciar os grupos de outros, encorajando a irreverência e as ideias não 

convencionais.  

O comportamento de aprendizagem é verificado a partir do momento em que o grupo 

torna-se mais unido, seus membros ouvem mais as reclamações e ponderações dos clientes,  

quando há maior autonomia para tomar as decisões consideradas mais assertivas, buscam 

feedback tanto dentro da própria formação coletiva, quanto fora dela (EDMONDSON, 1999). 

Nos grupos com baixos níveis de aprendizagem, Edmondson (1999) observou falhas 

consideráveis, pois, às vezes, o apoio do contexto pode até ser favorável para a aprendizagem, 

mas sua ocorrência é falha porque seu gestor é ausente. Os grupos que apresentam pouca 

aprendizagem estão inseridos em um contexto de escassez de interdependência entre as 

tarefas. As informações e os recursos disponíveis ao grupo são mal usados e frequentemente 

disponibilizados na oportunidade errada, o trabalho é dividido em tarefas demasiadamente 

especializadas, frequentemente o gestor do grupo age como um supervisor tradicional 

monitorando a frequência, as atribuições do trabalho e os resultados, a forma de agir do líder 

assemelha-se mais como a de um chefe que simplesmente distribui trabalhos, monitora e 

cobra resultados.  

Nestes casos, o clima psicológico do grupo é de desconfiança, os julgamentos dos 

comportamentos e o apontamento de falhas comprometem o comportamento de aprendizagem 

do grupo, impossibilitando seus membros de confrontarem-se abertamente. Outro aspecto de 

destaque é a questão da reflexão dentro dos grupos de trabalho, passível de afetar o nível de 

aprendizagem e funcionamento do grupo. 

As descobertas de Edmondson (2002) mostram que tanto nos grupos de alta quanto 

nos de baixa aprendizagem existe reflexão e ação. A reflexão significa o compartilhar de 

informações dentro do grupo, a procura por feedback sobre o desempenho, a promoção de um 

ambiente onde seus membros possam discutir os erros ou problemas e possam também 

experimentar e obter insights. A ação refere-se às atividades que efetivam mudanças, 

alcancem metas, concretize resultados a partir de novos experimentos, finalize um plano, 

melhore o desempenho, transfira conhecimentos novos para todos os membros do grupo sem 

distinção de cargo, salários ou poder. 
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O engajamento dos membros em tais atividades facilita a aprendizagem e reflete 

positivamente na eficácia do grupo (EDMONDSON, 1999). O diálogo e a discussão 

produtiva podem determinar a identificação e a soluções de problemas, servem como fonte de 

avaliação das consequências de ações e o planejamento de novas ações. As experimentações 

com ideias novas e o monitoramento de resultados permite ao grupo reavaliar constantemente 

sua situação e ajustar as ações subsequentes, conduzindo a resultados superiores. 

Há também grupos que são incapazes de estabelecer posicionamentos rápidos frente 

aos desafios, geralmente são letárgicos no processo de aprendizagem. Nestes casos, a 

aprendizagem ocorre, mas ela não é rápida o suficiente, pois as mudanças internas são lentas 

dado ao fato que o grupo mantém uma forma metódica, detalhista e extremamente cuidadosa 

nos seus processos de trabalho e nas tomadas de decisões. 

 

 

3.2.3 Aprendizagem em grupos multifuncionais 

 

 

Há também expectativas positivas de que os grupos cuja formação do tipo pluralista, 

compostos por pessoas oriundas de diversos níveis hierárquicos, áreas ou formação 

profissional distinta, traga benefícios à aprendizagem. Geralmente, esses grupos pluralistas 

(multifuncionais) são designados a desenvolver novos produtos ou novas estratégias de 

mercado. Para Edmondson e Nembhard (2009), os grupos constituídos para o 

desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços devem possuir uma expertise 

ainda mais profundo, de modo a conceituar, desenvolver e comercializar produtos inovadores.  

Entretanto, os autores Edmondson e Nembhard (2009) e Van der Vegt e Bunderson 

(2005) argumentam que os resultados das pesquisas a partir de grupos de desenvolvimento 

revelam que seus processos internos são difíceis, pois seus maiores problemas e desafios 

surgem pela competição estabelecida a partir de diferentes pontos de vista, embora 

necessários à promoção de ideias criativas, o que envolve conflitos internos e dispêndio de 

tempo precioso, corroendo, desse modo, o relacionamento entre seus membros. De fato, assim 

como um conflito substancial no âmago dos grupos multifuncionais poderia irromper na 

forma de um produto inovador, os processos disfuncionais parecem ser regra, e não exceção, 

tendo o grupo que lidar com frustrações e decisões falhas (EDMONDSON; ROBERTO; 

WATKINS, 2003). 
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Os grupos multifuncionais de desenvolvimento de produtos, processos ou serviços 

permitem o link de profissionais de maneira formal ou explícita, minimizando as 

incompatibilidades que podem limitar a inovação e a qualidade do produto. Esses grupos 

malabarizam os múltiplos objetivos referentes ao custo, à qualidade, à originalidade, ao apelo 

do produto, às necessidades dos clientes e assim por diante, sem uma supervisão gerencial 

extensa. Por serem extraídos de diferentes funções e, às vezes, de diferentes regiões dentro da 

própria organização, são os maiores responsáveis por realizar esse ato de malabarismo 

funcional (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Os produtos resultantes dos esforços de trabalho e criação dos grupos multifuncionais 

são frutos de um processo em que se valoriza a comunicação e o acesso às valiosas 

informações obtidas por meio de pontos de vista conflitantes. A tentativa de integração desses 

aspectos estimula o pensamento criativo e as organizações beneficiam-se pela adição de 

produtos inovadores ao seu portfólio, contribuindo para a manutenção de uma vantagem 

competitiva.  

A importância destes grupos reside no fato de permitir que a aprendizagem 

organizacional ocorra, conduzindo as empresas a processos inovadores, entretanto, nem 

sempre seus benefícios são tão regulares assim. Enquanto alguns grupos cumprem ou até 

superam seu principal mandato organizacional - de entregar produtos novos ou melhorados - , 

outros hesitam nessa busca deixando de entregar a inovação esperada ou entregando-a a 

custos maiores. Nota-se, então, uma variação no grau de aprendizagem que poderá ocorrer 

tanto entre organizações diferentes, por exemplo, na relação cliente-fornecedor, como dentro 

delas próprias, por exemplo, nas relações intergrupais (EDMONDSON, 2002). Desse modo, 

Edmondson e Nembhard (2009) entendem que os grupos multifuncionais precisam ser 

constantemente desafiados por uma série de fatores que são expostos no Quadro 11 e 

posteriormente discutidos. 
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Quadro 11 – Atributos dos grupos multifuncionais e a fundamentação organizacional correspondente 

Atributos dos grupos multifuncionais Fundamentação Organizacional 

Complexidade do Projeto 
Os grupos malabarizam objetivos múltiplos com custos mínimos 
e baixa supervisão gerencial. 

Multifuncionalidade 
As perspectivas necessárias estão integradas, sem 
incompatibilidades ou atrasos onerosos. 

Membros Temporários 
Quando necessário, as pessoas podem ser transferidas 
rapidamente para outros projetos importantes. 

Fronteiras Grupais Flexíveis 
A composição flexível atrai as pessoas mais adequadas para 
funções menores e/ou maiores, independentemente de onde elas 
estejam localizadas. 

Estruturas Organizacionais que impedem 
o trabalho em equipe (infraestrutura 
empresarial) 

As eficiências (tais como as funções bem-geridas) podem ser 
fornecidas simplesmente pela avaliação de desempenho e pela 
execução da rotina. 

Fonte: Tradução livre a partir de Edmondson e Nembhard (2009, p. 127). 

 

 

(I) Lidando com o desafio da complexidade de projeto 

 

 

Além de todos os benefícios já discutidos anteriormente sobre a importância dos 

grupos dentro das organizações, para Edmondson e Nembhard (2009), seu uso também pode 

ser justificado por uma questão temporal, ou seja, um indivíduo sozinho não conseguiria 

cumprir todas as tarefas, metas e obrigações que constituem as mais diversas situações de 

trabalho sem que não pudesse contar com a ajuda de colegas ou sem que não estivesse 

inserido dentro de uma formação coletiva. Nas circunstâncias de R&D, tais situações tornam-

se ainda mais críticas, pois a eficiência de qualquer organização está intimamente relacionada 

à rapidez com que o grupo consegue aprender, desenvolver e comercializar produtos 

sofisticados. Para que se consiga chegar ao estado da arte em inovação, os grupos devem 

entrar em uma esfera constituída de ambiguidades e incertezas que, de acordo com 

Edmondson e Nembhard (2009), constituem-se nos mais importantes ingredientes para o 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços. 

Uma característica importante em relação aos grupos multifuncionais reside no fato de 

terem, geralmente, contato direto com o ambiente externo e mercadológico. Por exemplo, 

destacam duas fontes de ambiguidades e incertezas que podem afligir os grupos 
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multifuncionais: a primeira surge dentro do próprio grupo e envolve a incerteza quanto ao 

estabelecimento de parâmetros e maneiras de projetar algo novo; enquanto a segunda refere-

se à incerteza derivada das ambiguidades sobre os desejos dos clientes. Ambas as situações de 

incertezas e ambiguidades têm como denominador comum a questão mercadológica. 

Adicionam-se a elas fatores como a pressão por tempo, obtenção de reconhecimento quanto à 

relevância do projeto e a visibilidade do desempenho grupal - risco de exposição ao erro 

perante toda a organização. 

 

 

(II) Lidando com o desafio da comunicação e diversidade de funções 

 

 

A multifuncionalidade pode trazer diversas vantagens e benefícios positivos, contudo, 

segundo Edmondson e Nembhard (2009), atingir tais vantagens e benefícios não é algo 

simples, pois, de acordo com duas pesquisas focando grupos multidisciplinares, geralmente 

este tipo de formação social traz consigo algumas consequências negativas, especialmente em 

períodos de crise e/ou de mudanças. Além disso, pode-se correlacionar a diversidade do grupo 

aos altos níveis de insatisfação, rotatividade, uso de atestados médicos em demasia, falta de 

comprometimento por parte de seus membros e estresse de trabalho. A raiz desses problemas 

pode ser a própria cultura do grupo. Deve-se também levar em consideração a importância do 

clima interpessoal entre seus membros, bem como os processos de aprendizagem grupal 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Para que um grupo multifuncional possa aprender é necessário experimentação e um 

clima interno que possibilite a liberdade de expressão de ideias; esclarecimento de todas as 

dúvidas que possam surgir durante o desenvolvimento e o envolvimento de riscos 

interpessoais (como os discutidos na subseção 3.2.1. Uma vez mais, a segurança psicológica é 

central como forma de mitigar os riscos e seus efeitos na eficácia do grupo (EDMONDSON, 

1996, 1999, 2003). 

Todavia, as autoras Edmondson e Nembhard (2009) argumentam que algumas 

diferenças demográficas (por exemplo, as diferentes visões de um profissional da área de 

marketing e outro da área de engenharia) tendem a causar equívocos e maus julgamentos que 

afetam a relação interpessoal, desestimulando os membros de contribuírem significativamente 

para a execução de determinada tarefa. Quando mal geridas, tais situações podem criar 

obstáculos para um clima de colaboração e de aprendizagem. “Erros de julgamento levam a 
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sistemas de influência e deferência dentro do grupo, diminuindo o fluxo das tarefas relevantes 

ao conhecimento” (EDMONDSON, NEMBHARD, 2009, p. 128). 

É comum um membro de um grupo multifuncional contribuir mais nos assuntos 

relacionados ao seu campo de atuação profissional, o que pode até levar a uma inovação 

organizacional. Todavia, Edmondson e Nembhard (2009, p. 128) deduzem que “a falta de 

participação ou a baixa expressão dos demais membros significa a ausência de 

questionamentos e perda de informações valiosas em detrimento do projeto”. 

Outro fator que contribui para uma baixa aprendizagem dentro do grupo pode ser 

verificado nas situações em que o silêncio é induzido, trazendo consequências negativas (ver 

subseção 3.2.3). A comunicação improdutiva pode trazer as mesmas consequências. Desse 

modo, o que se espera dos grupos multifuncionais é que diversidade de seus membros 

promova tensões criativas e que os desentendimentos possam ser reconciliados através de 

uma comunicação mais colaborativa, resultando em produtos inovadores. 

Os processos de colaboração mútua são difíceis porque cada profissão tem sua própria 

linguagem, terminologias e crenças sobre a importância relativa a atributos de desempenho, 

bem como às abordagens de aprendizagem, aos mecanismos de troca de informações, aos 

objetivos e à estrutura de recompensa (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). Os modelos 

mentais são os responsáveis por captar essas diferenças verificadas dentro dos grupos 

multifuncionais.  

Os membros do grupo são socializados para cumprir aquilo que determina suas 

profissões, ou seja, “modelos mentais de princípios profissionais, visões e hábitos taken-for-

granted, cabendo a eles transcender seus próprios pontos de vista na busca por uma 

compreensão dos demais pontos de vista” (EDMONDSON, NEMBHARD, 2009, p. 129).  

A superação de tais barreiras em decorrência de modelos mentais é apenas parte do 

desafio, o outro é reconhecer as diferenças de vocabulário. Caso não o faça, tanto podem 

resultar em mal-entendidos, quanto más atribuições aos comportamentos e motivos. Quando 

estes desacordos tornam-se muito prevalentes, Edmondson e Nembhard (2009) entendem 

como sendo consequência da afirmação veemente de posições originais (pontos de vistas) e 

suspensão de qualquer tentativa de integrar novas perspectivas tornando a tomada de decisão 

em uma difícil tarefa, procrastinando quaisquer progressos em direção ao desenvolvimento do 

produto, processo ou serviço. 
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(III) lidando com o desafio da temporalidade dos membros do grupo 

 

 

De acordo com Edmondson e Nembhard (2009), é comum o fato de as organizações 

utilizarem grupos multifuncionais como forma de conduzir determinados projetos de 

desenvolvimento, pois geralmente são orientados a projetos. Para compor estes grupos, vários 

profissionais de distintas áreas são selecionados com base na sua capacidade única de 

contribuir para um projeto em particular. A dinâmica do processo grupal irá depender 

principalmente da natureza do projeto. Por exemplo, alguns membros podem executar funções 

por determinados fases, depois são transferidos para outros projetos os quais sua expertise 

será novamente requisitada.  

A variedade de atividades organizacionais torna-se fundamental para que os 

indivíduos possam trabalhar com pessoas diferentes em vários projetos. Esse arranjo flexível 

permite que os grupos possam ser compostos pelos especialistas mais apropriados. Ao mesmo 

tempo, a natureza temporária do grupo pode ser problemática, pois os indivíduos precisam de 

um tempo para se familiarizar uns com os outros antes de se tornar um grupo eficaz 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Segundo Edmondson e Nembhard (2009), a composição de membros estáveis facilita 

não só a aprendizagem como a coordenação interna dos grupos. Os melhores resultados são 

obtidos provavelmente em decorrência da quantidade de tempo de amadurecimento (média de 

três anos), pois esse espaço de tempo permitirá a criação de uma memória transitiva como 

consequência natural do conhecimento de cada membro. Contudo, após três anos de formação 

coletiva, a estabilidade do grupo deixa de ter efeitos positivos e passa a demonstrar limitações 

quanto ao desempenho. A comunicação diminui entre os indivíduos fora do grupo, bem como 

reduz a orientação e vigilância ambiental de seus membros. Pode-se observar também que o 

diálogo produtivo dá espaço a um tipo de comunicação pouco relevante aos verdadeiros 

interesses do grupo. Nota-se, portanto, a existência de uma relação curvilinear entre a 

estabilidade do grupo e o desempenho no desenvolvimento de produtos, no qual o 

desempenho inicialmente aumenta e depois declina ao mesmo passo em que a estabilidade 

grupal aumenta. 
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(IV) Lidando com o desafio dos limites grupais flexíveis 

 

 

 Uma das melhores formas de identificar se determinado grupo é de fato verdadeiro é 

por meio da análise de seus limites. Dentro dos grupos com fronteiras mais bem delimitadas, 

Edmondson e Nembhard (2009) percebem que seus membros são mais propensos a 

compartilhar uma parcela de seu tempo de trabalho em atividades grupais, contrariando 

comportamento de “entra e sai” de outros indivíduos, promovendo um senso de 

compartilhamento de identidade, coesão e propósitos únicos que levam a comportamentos 

cooperativos. De modo geral, quanto maior a coesão do grupo, melhor será a dinâmica interna 

do grupo. Dentro dos grupos multifuncionais há de se destacar dois pressupostos importantes: 

 Primeiramente, é preciso entender que há limites em relação às vantagens da coesão 

grupal. Os membros que apresentam comportamentos cujo foco interno é demasiado tendem a 

negligenciar o ambiente externo, esquecendo suas próprias redes de relacionamento externas 

(networking), prejudicando, por fim, o desempenho grupal. Tanto as atividades internas 

quanto às perspectivas limítrofes ao grupo sustentam que a comunicação externa contribui 

significantemente para o seu desenvolvimento. Em relação ao desempenho do grupo, Allen 

(1984) apud Edmondson e Nembhard (2009) descobriu que a comunicação intragrupal não 

exerce efeitos tão relevantes quanto a comunicação extra grupo. Além disso, a coesão grupal 

reduz a latência dos membros desentenderem-se, mantendo-se, desse modo, sentimentos 

positivos e um clima interno de comprometimento. 

 Os grupos multifuncionais raramente exibem alocações temporais uniformes, bem 

como limites fronteiriços claros e precisos. Além do mais, frequentemente, possuem um 

conjunto de membros-chaves os quais se responsabilizarão pelos resultados do grupo e 

confiarão a outros membros a execução de tarefas menores, geralmente de caráter temporário. 

Por exemplo, um grupo multifuncional deve manter membros-chave naquelas funções 

mais conceituais, como marketing, engenharia de projetos/operações e membros mais 

especializados, como contadores e advogados, que possam dividir parcialmente seu tempo de 

trabalho nas atividades mais técnicas do grupo (EDMONDSON, 1999). Insistir na 

manutenção de membros em período integral para execução de tarefas de natureza pequena, 

em vez de usá-los naquelas tarefas-chaves, resultaria em um desperdício de recursos de várias 

ordens (temporal, financeiro e humano). 
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(V) Lidando com o desafio das estruturas organizacionais que impedem o trabalho em equipe 

 

 

Frequentemente, as organizações falham em pôr em prática estruturas que permitem a 

eficiência do grupo, minando seu trabalho por meio de premiações individualizadas ou através 

da alocação de recursos baseados na departamentalização. As estruturas organizacionais 

fundamentadas na recompensa por tarefas são as maiores culpadas das falhas verificadas nos 

grupos. Para se atingir patamares ótimos de motivação e desempenho, a interdependência das 

recompensas deveria ser paralela à interdependência da tarefa. 

Em uma concepção ideal de grupos de trabalho, Edmondson e Nembhard (2009) 

argumentam que as contribuições dos indivíduos ou dos departamentos estão presentes num 

todo, mas de forma indistinguível no produto final. Desse modo, todos os membros deveriam 

compartilhar de forma equânime as recompensas pelo desempenho do grupo, embora não 

elimine por completo a existência de membros-estrelas. Todavia, para a promoção de trabalho 

em grupo, as recompensas precisam ser coletivas, promovendo o reconhecimento do todo 

grupal. 

 

Quadro 12 – Resumo das principais considerações quanto à AG segundo Amy Edmondson e colaboradores –
Grupos Multifuncionais 

Grupos Multifuncionais 

P18 
Contato direto com o ambiente externo e mercadológico. Adiciona-se a elas fatores como a pressão 
por tempo, obtenção de reconhecimento quanto à relevância do projeto para os clientes. 

P19 
Deve haver reconhecimento sobre expressão e vocabulários próprios das diferentes profissões que 
compõem o grupo multifuncional. 

P20 
A composição de membros estáveis facilita a aprendizagem. Os melhores resultados são obtidos 
provavelmente em decorrência da quantidade de tempo de amadurecimento. 

P21 
Os membros de grupos coesos são propensos às atividades grupais, promovendo um senso de 
compartilhamento de identidade que leva a comportamentos cooperativos. 

P22 
Os grupos multifuncionais malabarizam os múltiplos objetivos referentes ao custo, à qualidade, à 
originalidade, ao apelo do produto, às necessidades dos clientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Edmondson (1999, 2002, 2004); Cannon e Edmondson (2001, 2005) e 
Edmondson e Nembhard (2009) e Nembhard e Edmondson (2006) 
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3.2.4 Barreiras aos comportamentos de aprendizagem 

 

 

Nos grupos de baixos níveis de aprendizagem, Edmondson (1999) observou falhas 

consideráveis, pois, às vezes, o apoio do contexto pode até ser favorável para a aprendizagem, 

mas sua ocorrência é falha porque o seu gestor do grupo é ausente. Os grupos que apresentam 

pouca aprendizagem estão inseridos em um contexto de escassez de interdependência entre as 

tarefas; as informações e os recursos disponíveis ao grupo são mal usados e frequentemente 

disponibilizados na oportunidade errada; o trabalho é dividido em tarefas demasiadamente 

especializadas; frequentemente o gestor age como um supervisor tradicional, monitorando a 

frequência, as atribuições do trabalho e os resultados; a forma de agir do gestor assemelha-se 

mais como a de um chefe que simplesmente distribui trabalhos, monitora e cobra resultados.  

Nestes casos, o clima psicológico é de desconfiança, os julgamentos dos 

comportamentos e o apontamento de falhas comprometem a aprendizagem, impossibilitando 

seus membros de confrontarem-se abertamente. Outro aspecto de destaque é a questão da 

reflexão dentro dos grupos de trabalho, capaz de afetar o nível de aprendizagem e 

funcionamento grupal. 

As descobertas de Edmondson (2002) mostram que, tanto nos grupos de alta quanto 

nos de baixa aprendizagem, existe reflexão e ação. A reflexão significa o compartilhar de 

informações dentro do grupo, a procura por feedback sobre o desempenho do grupo, a 

promoção de um ambiente onde seus membros possam discutir os erros ou problemas e 

possam também experimentar e obter insights. A ação refere-se às atividades que efetivam 

mudanças, alcancem metas, concretize resultados a partir de novos experimentos, finalize um 

plano, melhore o desempenho, transfira conhecimentos novos para todos os membros do 

grupo sem distinção de cargo, salários ou poder. O engajamento dos membros em tais 

atividades facilita a aprendizagem e influencia positivamente a eficácia do grupo 

(EDMONDSON, 1999).  

Há também grupos que são incapazes de estabelecer posicionamentos rápidos frente 

aos desafios, geralmente são letárgicos no processo de aprendizagem. Nestes casos, a 

aprendizagem ocorre, mas ela não é rápida o suficiente, pois as mudanças internas são lentas, 

dado ao fato que o grupo mantém uma forma metódica, detalhista e extremamente cuidadosa 

nos seus processos de trabalho e nas tomadas de decisões (EDMONDSON, 2002). 

Para que o grupo possa de fato aprender, seus membros precisam interromper 

temporariamente suas suposições individuais, suplantar suas defesas pessoais e apresentar 
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ideias de forma aberta e franca. Para que os membros do grupo participem de atividades 

orientadas à aprendizagem, é preciso que se sintam à vontade e seguros de que não serão 

expostos a situações que possam ferir sua autoestima. Os membros do grupo precisam sentir 

que há espaço para analisar os dados referentes ao desempenho coletivo sem sentirem uma 

potencial perda de identidade ou do senso de integridade, permitindo, assim, que resultados 

negativos sejam admitidos em vez de serem negados (EDMONDSON, 2002). 

Em seus trabalhos, Edmondson (1999, 2002) também destaca a existência de grupos 

em que não ocorre a evidência de comportamento de aprendizagem. A autora detecta que 

nesses grupos os indivíduos agem a partir do fato ocorrido e não do planejamento de possíveis 

eventos. As avaliações dos problemas são feitas como forma de aumentar rendimentos 

advindos de horas extras de trabalho e as tarefas são geralmente operacionais, apresentando 

alto grau de rotinas, geralmente determinadas pelos gestores do grupo. 

Seus membros, além de não serem escutados, mantêm um ambiente de trabalho onde a 

qualidade da reflexão coletiva é diminuta e a capacidade de tomadas de decisões para a 

concretização de ações pertinentes no momento adequado é comprometida pelos processos 

interpessoais (EDMONDSON, 2002). Em tais circunstâncias, a aprendizagem generativa não 

ocorre e a capacidade do grupo de adquirir novas habilidades e de inovar é prejudicada. A 

reflexão grupal pode também ser dificultada por restrições ambientais, logísticas e 

tecnológicas, que limitam a interação espontânea entre os membros ou por maus 

entendimentos causados por um conhecimento mútuo limitado (EDMONDSON, 2002).  

Por exemplo, por meio de estudo sobre a teoria das vozes implícitas, Detert e 

Edmondson (2011) descobriram que, dentro do ambiente organizacional, a voz ativa dos 

indivíduos é tolhida não necessariamente pelo fato de esses indivíduos terem vergonha ou 

medo de serem indiscretos, mas principalmente porque os indivíduos que falam ativamente, 

com maior poder de argumentação, geralmente são os mais propensos aos riscos inerentes de 

suas atitudes, do que aqueles indivíduos que permanecem em silêncio nas situações de 

problemas ou de conflitos. 

As condições ideais para que a aprendizagem ocorra estão situadas entre dois 

extremos: o da estabilidade e o da turbulência ambiental. Longos períodos de estabilidade 

organizacional fornecem poucos estímulos para que os membros explorem novas ideias, 

novos processos e novas práticas, fazendo com que a resposta marginal decorrente de sua 

experimentação decline. Semelhantemente naqueles ambientes altamente conturbados, em 

constante mutação, também não há cooperação e estímulo para que o processo de 

aprendizagem seja sustentado.  
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Para Edmondson (2011), a ineficiência e a falhas são virtualmente inseparáveis na 

maioria dos arranjos domésticos, bem como nas organizações, e também nas mais diversas 

culturas. Toda criança aprende em algum momento de sua vida que admitir uma falha 

significa levar a culpa. Isso pode explicar porque algumas poucas organizações, em vez de 

punirem seus membros por cometerem erros, implantam uma cultura de segurança 

psicológica na qual existe recompensa pela aprendizagem a partir das falhas cometidas.  

De acordo com Edmondson (2011), as principais razões para a ocorrência das falhas 

são: desvio do cumprimento de ordens; falta de atenção (quando um indivíduo de forma 

inadvertida se desvia das especificações adotadas); falta de habilidade (quando um indivíduo 

não possui as habilidades necessárias para a execução de determinada tarefa); inadequação ao 

processo (quando um indivíduo, mesmo que competente, adere-se a algo prescrito de forma 

incompleta ou com defeitos); mudança de tarefa (quando um indivíduo encara determinada 

tarefa difícil de ser executada conforme o tempo exigido); complexidade de processos (um 

processo composto de muitos elementos fragmentados); incerteza (falta de clareza sobre 

eventos futuros); teste de hipóteses (processo de avaliação que determinada ideia ou 

determinado design serão suficientes à ocorrência de erros); testes exploratórios (experimento 

conduzido como forma de expandir o conhecimento e investigar a possibilidade de lidar com 

resultados indesejados). 

Os autores Cannon e Edmondson (2005) entendem também que as estruturas 

organizacionais e os comportamentos da alta administração podem explicitamente ou 

implicitamente desencorajar os comportamentos envolvidos na identificação e análise de 

fracassos e em diversas situações de experimentação. As organizações muitas vezes punem, 

ou, pelo menos, falham em recompensar estes comportamentos por meio de aumentos, bônus, 

promoções, oportunidades de carreira, privilégios e outras sanções formais e informais. Além 

disso, as rígidas estruturas organizacionais, as políticas e os procedimentos podem favorecer 

ou inibir os comportamentos geradores de aprendizagem. 

O encorajamento ao comportamento de aprendizagem é percebido em organizações 

com políticas e procedimentos que permitam seus membros experimentar. As organizações 

mais inteligentes fornecem estruturas e fóruns nos quais os empregados podem analisar e 

discutir os resultados de suas experiências.  

Entretanto, na prática, o que se percebe é que tais incentivos organizacionais, políticas, 

procedimentos e as rígidas estruturas servem mais como uma forma de desencorajar esses 

processos do que promovê-los, contribuindo para uma cultura organizacional na qual até 

mesmo as falhas inteligentes são desencorajadas. Os empregados são rápidos em descobrir 
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quais comportamentos são mais recompensados e quais não são e procuram agir em 

conformidade a eles. 
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4 ESTUDOS NACIONAIS QUE FOCAM A APRENDIZAGEM EM NÍVEL GRUPAL 

 

 

Em relação aos principais estudos nacionais que focam a aprendizagem em grupos de 

trabalho, destaca-se a tese de doutoramento de Elaine Lizeo (2003). No estudo em questão, o 

principal objetivo foi buscar uma maior compreensão das interdependências complexas dos 

fatores que influenciam a qualidade da aprendizagem e a eficácia de grupos dentro das 

organizações. 

Para tanto, Lizeo (2003) baseou-se em conhecimentos multidisciplinares (teoria da 

aprendizagem individual, em grupo e organizacional; teoria da eficácia e os trabalhos sobre 

grupos (com particular ênfase naqueles desenvolvidos na área da psicologia social) a fim de 

identificar fatores estruturais, cognitivos e interpessoais que influenciassem o processo de 

aprendizagem em grupo. Por fim, Lizeo (2003) procurou enfatizar também a importância da 

utilização de um raciocínio sistêmico que fosse capaz de proporcionar maior entendimento 

sobre os sistemas complexos por meio de um modelo conceitual de Dinâmica de Sistemas, 

conforme mostra a Figura 6. 

 
Figura 6 - Modelagem conceitual de aprendizagem e eficácia em grupos de trabalho 

 
Fonte: Lizeo (2003, p. 60) 

 

De acordo com Lizeo (2003), o modelo permite a identificação do contexto 

organizacional, o comportamento do gestor do grupo e as relações interpessoais de confiança, 

bem como alguns dos fatores que influenciam o nível de segurança psicológica do grupo que 
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por sua vez influenciam o clima e, portanto, o nível de engajamento dos membros em 

atividades orientadas à aprendizagem. 

Segundo Lizeo (2003), as interdependências desses fatores podem causar variações no 

nível de aprendizagem entre grupos de trabalho da mesma organização. Essas variações têm 

implicações para as organizações uma vez que podem inibir a aprendizagem no nível 

organizacional e prejudicar a sustentação da eficácia e da capacidade da organização de 

inovar e lidar com os ambientes em mudança. 

O modelo proposto também foi capaz de identificar os padrões de comportamento e 

uma compreensão mais abrangente e aprofundada das múltiplas inter-relações dos fatores que 

agem no sistema. Para Lizeo (2003), a perspectiva sistêmica mostra-se valiosa no estudo de 

aprendizagem em grupo, pois as relações de causa e efeito existentes nos grupos e nas 

organizações são complexas, formam estruturas causais que às vezes neutralizam as 

influências de uma variável em outra, e às vezes amplificam os efeitos de uma variável sobre 

outra.  

Tais relações de causa e efeito podem oferecer explicações significativas sobre as 

variações na qualidade da aprendizagem e no nível de eficácia dos grupos. A análise 

desenvolvida por Lizeo (2003) expôs a relevância de se estudar o grupo enquanto entidade 

única, possuidora de características específicas resultantes das inter-relações dinâmicas de 

diversos fatores, tais como o design do grupo, o comportamento do gestor, os processos 

internos do grupo e as percepções compartilhadas pelos membros, que atuam no grupo ao 

longo do tempo. Outra constatação de Lizeo (2003, p. 133) atesta que “o grupo de trabalho se 

altera com o passar do tempo por múltiplas razões e, por consequência, seu funcionamento 

também se altera, podendo acarretar a manifestação de dinâmicas até então não apresentadas 

pelo grupo”. 

Outra tese que foca a aprendizagem grupal foi desenvolvida por Luciana Davi 

Traverso Nodari (2009) e teve como principal objetivo a análise e descrição dos processos de 

aprendizagem individual e grupal que ocorriam nas situações cotidianas de trabalho em 

recepção de hotéis, evidenciando a relevância da aprendizagem em grupos de trabalho como 

fator intermediário (central) entre a aprendizagem individual e a organizacional. A autora 

realizou um estudo de caso qualitativo em recepções de hotéis de médio porte da cidade de 

Porto Alegre – Rio Grande do Sul (RS). 

As principais descobertas apontadas por Nodari (2009) mostram que os modelos 

mentais individuais são predominantes. A aprendizagem formal praticamente inexiste e 

também não se mostrou valorizada pelos gestores organizacionais, verificando explicitamente 
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a falta de apoio do contexto. Já os membros dos grupos de recepcionistas e auxiliares de 

recepção, além de terem baixa escolaridade, relutavam no compartilhamento de 

conhecimentos com os membros possuidores de maior escolaridade e também não 

acreditavam que o ensino adquirido formalmente pudesse ser aplicado no âmbito do trabalho 

das recepções hoteleiras. O principal processo de aprendizagem identificado foi o informal, 

destacando-se a aprendizagem por meio da observação, tentativa e erro, reflexão e a 

experiência adquirida anteriormente. 

Entre os principais aspectos facilitadores da aprendizagem grupal trazidos por Nodari 

(2009) destaca-se a prática do trabalho que promove maior internalização dos procedimentos 

de forma que as respostas tornam-se rápidas e, ao mesmo tempo, automáticas. Exatamente 

pelo fato de serem automáticas, “elas acabam não sendo mais questionadas e, por vezes, as 

respostas adequadas em determinado contexto não se constituem como melhores alternativas 

para resolver problemas em uma nova situação” (NODARI, 2009, p. 235).  

O clima organizacional agradável também serve como fator facilitador da 

aprendizagem, pois os empregados do hotel pesquisados tinham liberdade de brincar e 

resolver problemas em uma atmosfera de tranquilidade. No entanto, o estabelecimento de um 

clima agradável não favorecia a resolução dos verdadeiros problemas dessas pequenas 

coletividades pelo simples fato de evitar conflitos ou pela ideia de que a inserção de conflitos 

internos pudesse ofender um colega de trabalho. Dessa forma, os problemas não eram 

resolvidos e a oportunidade para a aprendizagem era prejudicada (NODARI, 2009). 

Já os aspectos dificultadores podem ser verificados nas falhas cometidas entre os 

diretores, no papel limitado exercido pelos membros no âmbito do grupo, no clima 

organizacional, nas diferenças encontradas entre os diretores, nas falhas na comunicação, na 

falta de cobrança, na falta de estrutura adequada para repassar informações, na hierarquia, nas 

rotinas defensivas, no tempo de serviço, na prevalência dos modelos mentais compartilhados 

(MMCs) de que as decisões cabem à diretoria e supervisores. 

Os resultados de Nodari (2009) comprovaram que algumas ações eram desenvolvidas 

entre os empregados do mesmo turno de trabalho, no entanto, tais ações não eram 

incorporadas por toda a recepção ou compartilhadas entre os demais turnos, não se 

configurando, deste modo, como aprendizagem grupal. A autora descobriu também que, 

durante um período de dois anos, a falta de um encarregado de recepção (líder formal) 

provavelmente tenha reforçado as características de diferenciação dos turnos em resolverem 

seus problemas dentro dos horários determinados ao seu funcionamento, sem que houvesse 

troca de conhecimento ou de experiências entre os demais grupos de trabalho. 
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No âmbito dos grupos analisados, ao se estabelecer modelos mentais compartilhados, 

em que as decisões caberiam apenas à diretoria e que os empregados não precisariam assumir 

maiores compromissos pelas ações realizadas e os riscos decorrentes delas, foi desenvolvida 

uma estratégia dicotômica. De acordo com Nodari (2009), tal estratégica era cômoda, pois, 

desse modo, os grupos não se envolveriam na resolução de problemas, permanecendo livres 

dos riscos decorrentes desse comportamento, mas inversamente desgastante, pois os 

problemas do setor continuariam a existir sem que ninguém pudesse resolvê-los.  

O Quadro 13, a seguir, é resultado de um levantamento realizado em 2012 em onze 

revistas (versão online) da área de administração, tendo como critério de escolha o conceito 

A2, B1 e B2 Qualis/Capes. Os resultados deste levantamento apontam que nos últimos cinco 

anos não houve publicações nos periódicos cuja temática abordasse a aprendizagem em 

grupos de trabalho. Entretanto, nos anais do Enanpad foram identificados sete importantes 

trabalhos, sendo eles: Madkur, Mrtvi e Lopes (2008); Takahashi (2008); Takahashi e Fischer 

(2008); Odelius e Sena (2009); Villardi (2009); Carvalho, Steil e Santos (2010); Odelius, 

Abbad, Resende Junior e Ono (2010). 
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Quadro 13 – Publicações do Enanpad nos últimos cinco anos sobre a temática Aprendizagem Grupal 

Autores Temas Dados Contexto 
Principal 

Orientação Teórica Principais Achados 

Madkur, 
Mrtvi e 
Lopes 
(2008) 

Estilos de 
aprendizagem e 
constituição de 
grupos; um 
estudo no 
contexto dos 
jogos de 
empresas. 

Estudo descritivo e quantitativo. 
Foram investigados, 26 grupos 
em 4 edições do jogo de 
empresas, com total de 137 
estudantes. Os dados foram 
coletados através de questionário 
estruturado e auto-aplicado. 

Situação de jogo 
de empresas 
geral. 

Kolb et al  (1978). 

Ao se examinar os processos de análise e de tomada de 
decisão, o grupo homogêneo, com um estilo de 
aprendizagem divergente, apresentou comportamento 
diferente em relação a algumas dimensões dos construtos 
“conhecimento adquirido” e “habilidades adquiridas”. 
Quanto aos demais construtos analisados não foi possível 
descrever diferenças significativas entre os grupos. 

Takahashi 
(2008) 

Oportunidades 
de 
Aprendizagem 
em Grupos: um 
Estudo de Caso 
em uma 
Instituição 
Educacional 

Estudo qualitativo baseado na 
perspectiva dos participantes, 
utilizando-se o enfoque indutivo 
para a análise dos dados. 
Entrevistas com 11 participantes, 
além de entrevistas com quatro 
colegas dos participantes. 

Curso 
“Mediando a 
Aprendizagem 
nos grupos”, 
promovido pelo  
Senac São Paulo. 

Kim (1993); Nonaka 
e Takeuchi (1997); 
Crossan; Lane; 
White, (1999); 
Antonello (2004). 

Identificou-se que os participantes desenvolveram a 
capacidade para ouvir e, quanto aos fatores que 
influenciaram a aprendizagem nos grupos, foram 
identificados três tipos: pessoais, estruturais e 
interpessoais. No ambiente de trabalho, nota-se que esses 
fatores ocorrem, simultaneamente, estão relacionados 
entre si e podem tanto facilitar quanto ser um obstáculo à 
aprendizagem. 

Takahashi 
e Fischer 
(2008) 

Competências 
organizacionais 
e aprendizagem 
coletiva 

A pesquisa realizada, 
exploratória e qualitativa, 
procurou identificar como a 
articulação dos recursos compôs 
novas competências 
organizacionais e quais foram os 
conhecimentos críticos que 
possibilitaram o estabelecimento 
de novas rotinas e práticas, e 
como o processo de AO 
sustentou o desenvolvimento de 
competências organizacionais. 

Pesquisa 
realizada em 
duas instituições 
de ensino 
superior, sendo a 
a unidade de 
Curitiba do 
CEFET-PR e o 
Centro de 
Educação 
Tecnológica do 
Grupo Opet – 
CET-Opet. 

Prahalad, Hamel 
(1990); Weick 
(1991); 
Easterbysmith, Lyles 
2003; 
Patriotta (2003) 

Os autores concluíram que a aprendizagem coletiva, 
envolveu relações sociais e está refletida na incorporação 
das estratégias referentes à educação profissional de 
nível tecnológico nas instituições. A capacidade de 
articular seus recursos resultou o desenvolvimento das 
competências da organização relativas à oferta de cursos 
tecnológicos, uma competência que ambas as instituições 
percebem ter com força significativa e que: a) o processo 
de aprendizagem correu no nível organizacional; b) que 
o processo de AO resulta no desenvolvimento de 
competência, assim como a competência organizacional 
apresenta o “DNA” de um processo de AO. 

 

 

 

 



 

 

93 

(continuação do quadro anterior) 

Autores Temas Dados Contexto 
Principal 

Orientação Teórica Principais Achados 

Odelius e 
Sena 
(2009) 

Atuação em 
Grupos de 
Pesquisa: 
competências e 
processos de 
aprendizagem 

A amostra não probabilística e 
definida por conveniência e 
acesso abrangendo três 
coordenadores e 11 integrantes, 
que atuaram nos grupos de 
pesquisa em diferentes 
momentos. 

Análise de 
Grupos de 
Pesquisa: 

Freitas e Brandão 
(2006); Zarifian 
(1999); Le Boterf 
(1999); Dutra (2008); 
Abbad e Borges-
Andrade (2004); 
Lipshitz, Popper e 
Friedman (2002); 

Os resultados apontam processos formais e informais de 
aprendizagem, bem como a interação entre pessoas, com 
diferentes experiências e conhecimentos, voltadas ao 
alcance de objetivos comuns, como indutores do 
desenvolvimento de competências. Há semelhanças entre 
os resultados obtidos quanto a conteúdos aprendidos e 
outros estudos: conhecimentos específicos da área de 
atuação do grupo e conhecimentos e habilidades relativos 
a: métodos e técnicas de pesquisa; uso de tecnologias 
computacionais e de processamento de dados; realização 
de atividades administrativas. 
 

Villardi 
(2009)  

Aprendizagem 
Coletiva em 
uma IES 
privada: Um 
arcabouço 
analítico dos 
microprocessos 
de 
Emocionalidade 
e Poder dos 
docentes que 
ensinam e 
pesquisam na 
graduação 

Trata-se de um estudo de caso 
instrumental fundamentado em 
pesquisa indutiva qualitativa 
com observação participante 
completa, analisada 
interpretativamente em três 
níveis de reflexão. Assim, 
identificaram-se relações de 
emocionalidade e poder 
coexistindo em permanente 
tensão com as de racionalidade 
nas dinâmicas de aprendizagem 
dos docentes, que foram 
configuradas em um arcabouço 
analítico. 

O episódio aqui 
examinado 
refere-se à 
criação e 
implantação de 
um núcleo de 
pesquisa para 
estimular 
iniciação 
científica na 
graduação de 
uma IES privada 
com 50 anos no 
Brasil. 

Nicolini, (2003); 
Freire (2000) 

Na “Aprender” aconteceram mudança e aprendizagem 
coletiva docente porque nessa organização coexistem 
sistemas técnicos e sociais em permanente construção e 
reconstrução de suas dinâmicas emo-racionais e políticas 
que, objetiva e subjetivamente, manifestam interesses 
individuais, coletivos e estruturas de poder da sociedade 
mais ampla. Seus docentes mudaram e aprenderam 
porque são indivíduos que sentem, pensam, agem e 
refletem, por meio de inter-relações individuais e 
coletivas nas quais o significado de seu trabalho e sua 
identidade profissional são construídos e reconstruídos 
pela tensão entre sua racionalidade e emocionalidade 
limitadas mediadas pelas relações de poder estabelecidas 
no trabalho cotidiano. 
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(continuação do quadro anterior) 

Autores Temas Dados Contexto 
Principal 

Orientação Teórica Principais Achados 

Carvalho, 
Steil e 
Santos 
(2010) 

Aprendizagem 
de Grupo em 
uma 
Organização 
Pública de 
Tecnologia da 
Informação 

Neste estudo foi adotada a 
estratégia de investigação de 
pesquisa qualitativa, de 
levantamento de dados para a 
exploração de processos, com 
técnica de entrevistas e 
verificação de software de 
computador. 

Grupo de 
desenvolvedores 
de software 
(composta por 6 
indivíduos, 
sendo 5 
empregados e 1 
gerente), de uma 
empresa pública 
de Tecnologia da 
Informação (TI). 

Wilson, Goodman e 
Cronin (2007); 

Os principais resultados apontaram que as características 
que contribuíram para evidenciar o aprendizado de grupo 
foram mecanismos, rotinas e comportamentos tais como: 
os repositórios, a frequência de atualização dos 
conteúdos para uso dos membros do grupo em suas 
tarefas diárias, o reconhecimento de uma pessoa central 
com credibilidade, além dos especialistas de fora do 
grupo, o reconhecimento de um espírito de equipe do 
grupo, além das limitações apontadas. E, ainda, o grupo 
mostrou, em seus comentários, que existe coesão ao 
compartilhar de uma mesma visão para atingir os 
objetivos organizacionais. Uma das principais lições 
aprendidas desse estudo é a aceitação do grupo quanto às 
determinações da organização e, ao mesmo tempo, a 
disposição para mudanças necessárias. O grupo 
demonstrou um comportamento flexível o que permite 
mudanças em seu repertório de atuação. 

Odelius, 
Abbad, 
Resende 
Junior, 
Ono (2010) 

Grupos de 
Pesquisa: 
Atividades, 
Competências 
e Processos de 
Aprendizagem 

Foram pesquisados 31 
integrantes de 9 grupos de 
pesquisa, tendo sido elaborado 
questionário composto por 20 
questões abertas relativas a 
competências, aprendizagem, 
modos de armazenamento e 
transferência de informações, 
processos de organização e 
acompanhamento do trabalho, 
além de dados demográficos e de 
tempo de participação no grupo. 

Participantes em 
grupos de 
pesquisa de 
diferentes áreas 
de conhecimento 
de uma 
instituição 
pública de ensino 
superior. 

Akgun, Lynn e Byrne 
(2003); Ruas, 
Antonello, Boff 
(2005); Zarifian 
(1998, 2001); Nonaka 
e Takeuchi (1995); 
Dutra (2004); Fleury 
e Fleury (2001); 

Os resultados dessa pesquisa indicaram que, nos grupos 
estudados, a aprendizagem é predominantemente 
informal, ocorre espontaneamente a partir da realização 
conjunta de atividades de pesquisa e está associada à 
reflexão e à necessidade de tomar decisões para 
solucionar problemas, bem como à socialização de novos 
integrantes, ao aprender fazendo e à experimentação. A 
aprendizagem relatada também pode ser caracterizada 
como um processo social e de criação de conhecimento. 
Os resultados mostraram ainda a aquisição de 
importantes competências técnicas e interpessoais nos 
grupos de pesquisa, entre as quais habilidades típicas de 
pesquisadores, relacionadas à produção e disseminação 
de conhecimentos, além de habilidades interpessoais 
necessárias ao trabalho em equipe e atitudes favoráveis à 
solução colaborativa de problemas e respeito à 
diversidade humana. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de excertos de resumos de artigos sobre aprendizagem grupal disponíveis nos anais do Enanpad (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) 
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Diante do Quadro 13, observa-se que mesmo dentro da limitação natural que o nível 

meso impõe à temática Aprendizagem Grupal, os artigos apresentados mostram-se bastante 

variados. Há momentos, por exemplo (MADKUR; MRTVI; LOPES, 2008), em que a teoria 

dos estilos de aprendizagem individual surge como forma de explicar o processo de 

aprendizagem por meio da constituição e dinâmica do grupo em situações de jogos 

empresariais. Já em outros trabalhos, por exemplo, Takahashi (2008), verifica-se a utilização 

da teoria de aprendizagem organizacional de Kim (1993) como forma de abarcar a noção dos 

modelos mentais fundamentais aos processos de aprendizagem em grupos, exceto pela 

congregação entre o modelo de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização 

(SECI) de Nonaka e Takeuchi (1997) e o modelo cíclico de aprendizagem de Crossan, Lane e 

White (1999).  

Em Takahashi e Fischer (2008), o processo de aprendizagem coletiva foi observado a 

partir dos conhecimentos gerados entre a articulação de recursos e a composição de novas 

competências organizacionais em instituições de ensino superior. O resultado desse trabalho 

comprovou que a aprendizagem coletiva envolve não apenas as relações sociais, mas está 

substancialmente refletida na incorporação das estratégias referentes à educação profissional 

de nível tecnológico das instituições pesquisadas. 

O artigo apresentado por Villardi (2009) discute a aprendizagem coletiva por um 

prisma de análise dos microprocessos de poder e de emocionalidade dos docentes que 

ensinam e pesquisam em instituições de ensino superior privadas.  

Os autores Odelius e Sena (2009) e Odelius, Abbad, Resende Junior e Ono (2010) 

focaram mais nas questões das competências individuais dentro do contexto grupal do que 

necessariamente na aprendizagem que ocorria no interior do grupo analisado. Por meio de 

análise qualitativa abrangendo 17 membros de grupos de pesquisa, Odelius e Sena (2009) 

descobriram que os processos formais e informais de aprendizagem, bem como a interação 

entre pessoas com diferentes experiências e conhecimentos voltadas ao alcance de objetivos 

comuns, foram os principais indutores do desenvolvimento de competências. Já Odelius, 

Abbad, Resende Junior e Ono (2010) descobriram que a aprendizagem informal ocorre 

espontaneamente a partir da realização conjunta de atividades de pesquisa, sendo associada à 

reflexão e à necessidade de tomar decisões para solucionar problemas. 

Entre os trabalhos apresentados no Quadro 13, o que mais se aproxima à proposta de 

pesquisa da presente tese é o estudo de conduzido por Carvalho, Steil e Santos (2010). 

Primeiramente. Esses autores propuseram investigar os processos de aprendizagem em uma 

situação real de trabalho de um grupo de desenvolvimento de softwares, dentro de uma 
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organização pública de Tecnologia da Informação (TI), alinhando a estratégia de investigação 

por meio dos processos de aprendizagem ao modelo teórico de Wilson, Goodman e Cronin 

(2007). Os principais resultados obtidos nesta pesquisa apontam que: 

 
[...] as características que contribuíram para evidenciar o aprendizado de grupo 
foram os mecanismos, rotinas e comportamentos tais como: os repositórios, a 
frequência de atualização dos conteúdos para uso dos membros do grupo em suas 
tarefas diárias, o reconhecimento de uma pessoa central com credibilidade, além 
dos especialistas de fora do grupo, o reconhecimento de um espírito de equipe do 
grupo, além das limitações apontadas (CARVALHO; STEIL; SANTOS, 2010, p. 
15-16). 

  

 De modo geral, pode-se afirmar que os trabalhos de pesquisa publicados nos últimos 

cinco anos nos anais do Enanpad, exceto Carvalho, Steil e Santos (2010), Takahashi (2008) e 

Takahashi e Fisher (2008) voltaram-se à análise das dinâmicas de grupo (jogos e simulações) 

ou ao exame de grupos de pesquisa de entidades públicas ou sem fins lucrativos, em 

detrimento de uma abordagem empírica que pudesse valorizar situações reais de trabalho em 

empresas privadas com finalidades lucrativas. 

Além disso, é relevante considerar a construção teórica, pois verifica-se, com raras 

exceções, o uso menos específico de uma teoria de aprendizagem grupal. Nota-se a 

abrangência de diversas teorias sobre aprendizagem organizacional e individual, além de 

extensa referência abrangendo competências individuais e organizacionais e gestão do 

conhecimento. Alguns trabalhos sequer fazem referência ao modelo proposto por Edmondson 

(1999) ou aos demais autores identificados dentro das três tradições sobre o estudo de 

aprendizagem grupal apresentados na seção 3 desta tese. 

É importante reforçar que a proposta desta tese foca, essencialmente, nos grupos 

multifuncionais de empresas industriais cuja finalidade é promover o lucro por meio do 

desenvolvimento de processos e produtos inovadores ou não. São composições sociais 

diversas, que agregam profissionais de diversos backgrounds, cuja formação é incentivada 

pelas próprias montadoras de veículos, por meio do Planejamento Avançado da Qualidade do 

Produto (APQP), como será discutido na próxima seção, em que justifica-se a concepção e o 

uso de grupos multifuncionais no contexto das empresas fornecedores de autopeças. 
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5 PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO (APQP) 

 

 

O objetivo desta seção é promover uma rápida discussão acerca do Planejamento 

Avançado da Qualidade do Produto (APQP) e seu emprego na condução de projetos em 

empresas automotivas, tendo em vista que a estratégia de usabilidade de grupos 

multifuncionais partiu de uma necessidade verificada dentro do APQP, conforme será visto a 

seguir.  

O APQP é uma forma de trabalho desenvolvida pela Chrysler, General Motors e Ford 

(1995), como forma de auxiliar as atividades correlatas ao sistema de controle de qualidade 

das montadoras, bem como na comunicação entre os setores, clientes e fornecedores como 

forma de prestar suporte ao desenvolvimento de produtos/processos durante o ciclo de vida de 

um projeto. Em relação às empresas automotivas, o APQP pode ajudar os fornecedores a 

identificar e eliminar os erros encontrados nas mais diversas fases de desenvolvimento, 

conforme afirmam Aiex e Canciglieri Junior (2005, p. 6): 

 

[...] esta forma de trabalho, consiste em planejar (seria a parte de desenvolvimento 
de tecnologias e o conceito mais indicado para uma estratégia eficaz); realizar (seria 
a parte de desenvolvimento do produto/processo e análise do protótipo); estudar 
(seria a parte de confirmação do produto e validação para fabricação); agir (seria a 
melhoria contínua, ou seja, treinamento de pessoal, prêmios, constante 
aperfeiçoamento dos setores, profissionais, entre outros).  

 

Destaca-se, portanto, o APQP como umas das principais diretrizes para o 

desenvolvimento do plano da qualidade do produto, cujo objetivo principal é atingir a 

satisfação do cliente. Há no cerne do APQP uma padronização da comunicação em função das 

suas definições, conceitos e requisitos que serão declarados no manual de mesmo título. Tal 

padronização irá auxiliar no entendimento geral do planejamento permitindo seu 

compartilhamento e discussão por toda a rede de fornecedores de autopeças. 

O APQP pode ser identificado por meio do uso de grupos multifuncionais, 

demandando que todas as áreas e processos de uma empresa estejam presentes de forma 

simultânea ou não. Nas situações de desenvolvimento de produtos e processos, de acordo com 

Aiex e Canciglieri Junior (2005), as pessoas que compõem o grupo multifuncional deverão 

ser submetidas a treinamentos no qual metas devem ser impostas, já que todos os integrantes 

serão os verdadeiros responsáveis pelo funcionamento do projeto e cada atraso afetará todo o 

processo.  
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As definições do projeto deverão ser traçadas pelo grupo de APQP no sentido de se 

obter o máximo ganho em relação ao conhecimento às experiências anteriores, lições 

aprendidas e restrições encontradas (SOUZA, 2006).  

Para que o APQP possa funcionar, será necessário também o uso de metodologias 

estruturadas de análise, de resolução de problemas, de desenvolvimento de novos 

produtos/processos e retroalimentação de informações, tais como o ciclo de Planejamento 

(plan), Realização (do), Checagem (check) e Ação (act) (PDCA), bem como método Stage-

Gate. Tais métodos serão discutidos com maior profundidade na subseção 7.5 desta tese, pois 

as duas empresas pesquisadas aplicam tais metodologias para condução de seus APQPs. 

 
Figura 7 - Cronograma do APQP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Souza (2006, p. 25) 
 

Conforme a Figura 7, o processo de APQP compreende cinco fases que são baseadas 

na engenharia simultânea, sendo elas: planejar e definir o programa; verificar o projeto e 

desenvolver o produto; verificar o projeto e desenvolvimento do processo; validar o produto e 

o processo; analisar o feedback e ação corretiva.  

Segundo manual do APQP (1995), a engenharia simultânea é um processo no qual 

grupos multifuncionais devem perseguir uma meta comum, sua essência está no abandono de 

uma abordagem sequencial para a realização de atividades de modo concomitante, procurando 

acelerar o lançamento de produtos de alta qualidade. 
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Desse modo, o APQP é baseado na engenharia simultânea, caracterizado pela 

agregação de todas as capacidades administrativas e técnicas da organização, bem como da 

própria cadeia de fornecimento para o cumprimento de metas de projeto (SOUZA, 2006). 

Segundo Aiex e Canciglieri Junior (2005), a engenharia simultânea deve ser estimulada em 

novos empreendimentos, pois sua aplicabilidade induz maior integração entre os vários 

setores envolvidos nas atividades de projeto, o que permite um controle mais amplo sobre a 

qualidade do produto e maior flexibilidade de ações, já que o mercado exige produtos 

diferenciados. 

Um dos maiores méritos da engenharia simultânea é a redução dos custos (menos 

falhas), ganho de tempo, melhoria no desempenho devido aos grupos multifuncionais e 

sinergia entre o projeto e a fabricação (AIEX; CANCIGLIERI JUNIOR, 2005). Já suas 

limitações estão relacionadas à resistência das pessoas às mudanças, à falta de expertise dos 

profissionais e o falta de envolvimento das pessoas no projeto.  

É importante que todas as fases do APQP sejam cumpridas, já que suas interfaces 

também possuem a interdependência das saídas e entradas para alimentação da próxima fase. 

Caso alguma atividade da fase não seja realizada ou caso apresente atrasos, deverá ser 

avaliada pelo gestor do projeto e pelo grupo multifuncional (SOUZA, 2006).  

Sendo assim, o valor dos grupos de APQP é imprescindível. A natureza 

interdisciplinar do trabalho e as tendências da indústria necessitam, cada vez mais, que 

profissionais de diferentes funções trabalhem juntos no desenvolvimento de projetos para a 

criação de produtos de alta qualidade em um curto espaço de tempo. Entender as condições 

que facilitam o trabalho em grupos tem sido objeto de perseguição de pesquisadores por quase 

uma metade de década (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Tipicamente, os grupos multifuncionais são constituídos por especialistas em pesquisa 

e desenvolvimento, engenheiros de produção/manufatura e marketing (PINTO; PINTO; 

PRESCOTT, 1993). Outros grupos multifuncionais também agregam profissionais da área de 

compras, finanças, RH e diversas outras áreas funcionais, dependendo da natureza do projeto 

ou do objetivo a ser executado. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta seção será apresentada a perspectiva metodológica escolhida para o 

desenvolvimento do trabalho, o desenho da pesquisa, a maneira como os dados foram 

coletados, os procedimentos utilizados na análise e interpretação dos resultados, assim como 

um descritivo das empresas e dos grupos que se constituíram em unidades de análise. 

 

 

6.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Em decorrência do foco deste trabalho, a pesquisa foi desenvolvida em uma 

perspectiva qualitativa que de acordo com Merriam (2002, p. 3-4): 

 
[...] repousa na ideia de que o significado é socialmente construído pelos indivíduos 
em interação com seu mundo. O mundo não é fixo, a realidade não é única e ambos 
não são acordados, muito menos são fenômenos mensuráveis como presumem as 
pesquisas quantitativas, positivistas. Ao contrário, há múltiplas construções e 
interpretações da realidade que estão em fluxo e que mudam com o passar do 
tempo. A pesquisa qualitativa se interessa em entender o que estas interpretações 
são em um ponto particular no tempo e no contexto. Aprender como os indivíduos 
experienciam e interagem com seu mundo social, o significado que ele tem para 
eles é considerada uma abordagem interpretativa. 

  

A abordagem qualitativa oferece subsídios para a interpretação e compreensão dos 

processos que permeiam a administração, sobretudo quando se busca compreender os 

fenômenos “segundo a perspectiva do sujeito, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo” (GODOY, 1995, p. 58).  

A diversidade existente entre a abordagem qualitativa permite identificar quatro 

características, a saber: “o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida como preocupação do investigador e o enfoque indutivo” (GODOY, 1995, p. 62).  

Alinhando-se a tais proposições, Merriam (2002) argumenta que o pesquisador deve 

se esforçar para entender o significado que as pessoas constroem em relação ao seu mundo e 

suas experiências, ou seja, como as pessoas atribuem sentido às suas próprias experiências. 

Neste caso, a pesquisa qualitativa pode ser vista como um esforço para entender as situações 

em sua unicidade como parte de um contexto particular e as interações dele decorrentes. Por 
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meio dela, busca-se entender a natureza de determinado cenário a partir do significado que ele 

tem para os participantes que o vivenciam. 

Tanto Godoy (1995) como Merriam (2002), consideram o pesquisador como o 

principal instrumento para a coleta e análise dos dados. A partir do momento em que o 

entendimento e o objetivo da pesquisa foram decididos, o pesquisador deve agir de forma 

receptiva e adaptativa, coletando seus dados, na maioria das vezes, em contato direto com os 

participantes da pesquisa. Assim, o pesquisador pode expandir seu entendimento por meio da 

comunicação não verbal, bem como processar a informação (dados) de forma imediata, 

clarificando e resumindo o material, checando com os entrevistados a precisão da 

interpretação e explorando respostas pouco usuais.  

Entretanto, Merriam (2002) atesta que o pesquisador é possuidor de algumas 

deficiências e alguns vieses que podem causar impacto no estudo. No entanto, em vez de 

tentar eliminá-los, é importante que o pesquisador identifique e monitore as subjetividades 

encontradas durante a coleta de dados no momento em que os dados forem tomando forma. 

Godoy (1995) e Merriam (2002) afirmam que o processo de investigação qualitativo 

deve ser indutivo. Neste caso, na tentativa de entender o significado do fenômeno envolvido, 

os pesquisadores constroem suas teorias a partir dos dados observacionais coletados 

diretamente no campo.  

Além disso, Merriam (2002) argumenta que o produto de uma investigação qualitativa 

deve ser ricamente descritivo. Palavras e figuras são usadas no lugar dos números para 

comunicar o que o pesquisador aprendeu sobre determinado fenômeno. Provavelmente haverá 

uma rica descrição sobre o contexto, participação dos envolvidos e demais atividades. Para a 

elaboração dessa descrição, o pesquisador usará a citação de documentos, anotações feitas no 

campo, entrevistas com os participantes, vídeotaipe, comunicação eletrônica, ou a 

combinação de todos esses elementos. 

Desse modo, o presente trabalho é de natureza descritiva e predominantemente 

interpretativa, pois procurou-se analisar, compreender e expor as principais características 

do fenômeno da aprendizagem dos participantes de grupos multifuncionais inseridos no 

contexto específico de empresas fornecedoras de autopeças. Considera-se também 

exploratória, pois o fenômeno da aprendizagem em grupos de trabalho, embora esteja 

presente na realidade das organizações brasileiras, tem sido um tema que revela pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, como pode ser observado na introdução deste 

trabalho. Sendo assim, segundo Triviños (1987), pode-se dizer que o escopo será de ampliar o 

conhecimento e a experiência a respeito do fenômeno por meio do aprofundamento dos 
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estudos nos limites de uma realidade específica. Cabe também lembrar que neste trabalho 

está-se partindo de modelos teóricos de Aprendizagem Individual e Coletiva, identificada por 

Nancy Dixon (1993, 1997, 1999) e de Aprendizagem no Nível do Grupo, apresentada por 

Amy. C. Edmondson (1999) e colaboradores. 

Considerando-se que a pesquisa partirá de uma perspectiva contextual-

interpretativa, foi proposto como método o estudo de caso qualitativo a fim de observar, 

explorar, interpretar, compreender e discutir aspectos relacionados aos processos de 

aprendizagem de grupos multifuncionais de organizações automotivas.  

Segundo Godoy (2006, p. 124), o estudo de caso interpretativo deve conter 

características singulares, tais como uma rica descrição do fenômeno estudado, padronização 

e organização dos dados por meio de categorias conceituais “capazes de ilustrar, confirmar ou 

opor-se a suposições teóricas.” Cabe ao pesquisador obter um número considerável de 

informações que possibilite a interpretação ou a teorização de dado fenômeno. O estudo de 

caso é caracterizado como: 

 

[...] um tipo de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente. 
Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito, ou de uma 
situação em particular. Não deve ser confundido com o “método do caso”, que 
constitui uma estratégia de ensino amplamente divulgada no curso de 
Administração [...]. O propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de 
pesquisa) é analisar intensivamente uma dada unidade social, que pode ser, por 
exemplo, um líder sindical, uma empresa que vem desenvolvendo um sistema 
inédito de controle de qualidade, o grupo de pessoas envolvido com a CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) de uma grande indústria que 
apresenta baixos índices de acidente de trabalho [...]. O estudo de caso tem se 
tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder às 
questões “como” e “por quê” certos fenômenos ocorrem, quando há pouca 
possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é 
sobre fenômenos atuais (GODOY, 1995, p. 25). 

 

Tanto Godoy (1995, p. 25) quanto Yin (2001, p. 32) atestam que um estudo de caso 

qualitativo “é uma investigação empírica que envolve um fenômeno contemporâneo dentro de 

um contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”. Já Merriam (1998, p. 29) afirma que esse tipo de investigação 

compreende também algumas características “particularistas, descritivas e heurísticas”. 

Particularistas, pois estão focados em uma situação ou evento particular, descritivas, pois 

representam uma descrição completa e literal do que está sendo estudado e heurísticas por 

permitirem novos significados, levando o investigador repensar o fenômeno de investigação.  

A opção pela estratégia de estudo de caso qualitativo deu-se principalmente em 

decorrência da pergunta-problema e dos objetivos propostos, em que segundo Godoy (2006, 
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p. 127) os “problemas de pesquisa podem surgir de situações cotidianas, ou seja, identificados 

a partir do desejo do pesquisador de explicar alguma situação a partir da prática”. De fato, 

propõe-se investigar o processo de aprendizagem de grupos multifuncionais em duas 

situações cotidianas e distintas de trabalho, sendo a primeira situação voltada para grupos que 

trabalham com incrementos de inovação pautados em processos de manufatura e a segunda 

situação focada em grupos que trabalham em projetos de inovação plena, no desenvolvimento 

de produtos sem referência mercadológica. 

Além disso, segundo informa Godoy (2006, p. 127), a estratégia de uso de estudos de 

casos reflete no desejo do pesquisador em identificar questões de natureza conceitual, que 

“surgem de teorias previamente estabelecidas ou que se propõem a elaborar uma teoria a 

partir de um ou mais casos analisados”. A autora entende que “os problemas de pesquisa 

procuram responder questões voltadas aos processos (“por que” e “como” as coisas ocorrem), 

“assim como questões de compreensão que procuram descrever e interpretar “o que” 

aconteceu em um determinada situação” (GODOY, 2006, p. 127). 

Desse modo, vale a pena ressaltar que o nível de análise desta tese são os 

agrupamentos multifuncionais encontrados dentro de empresas automotivas e não as 

organizações em si. Propõe-se especialmente, conforme advoga Godoy: 

 

compreender os processos e interações sociais que se desenvolvem no âmbito dos 
grupos de trabalho, situando-os no contexto atual no qual estão imersos, 
compreendendo os comportamentos dos quais se tem uma compreensão limitada, 
gerando hipóteses explicativas (GODOY, 2006, p. 127).  
 

Busca-se também uma análise processual, contextual e situacional das diversas ações 

que ocorrem no interior dos grupos e dos significados a eles atribuídos (GODOY, 2006). 

 

 

6.2 Desenho da Pesquisa 

 

 

 Segundo Flick (2009), o principal objetivo do desenho de uma pesquisa é proporcionar 

a solidez e o êxito do projeto. O autor determina as seguintes características para um “bom 

trabalho de pesquisa”: 

 

Um bom trabalho de pesquisa tem um foco claro e está construído em torno de uma 
pergunta de pesquisa clara. Tanto o desenho quanto a pergunta permitem que a 
pesquisa reduza o estudo ao tema essencial para responder à pergunta. Um bom 
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desenho torna a pesquisa administrável em termos de recursos e tempo e nas 
decisões sobre amostragem e nas razões para se usar determinados métodos. Está 
também fortemente relacionado ao plano de fundo teórico e baseado na perspectiva 
de pesquisa do estudo. Por fim, reflete as metas da generalização e os públicos do 
estudo e, mais concretamente, permite fazer as comparações que se pretendem no 
estudo (FLICK, 2009, p. 72-73). 

 

 Conforme Flick (2009) são componentes do desenho da pesquisa qualitativa: a 

pergunta de pesquisa (quais processos permeiam a aprendizagem que ocorre nos grupos 

multifuncionais de empresas do ramo de fornecimento de autopeças?); a perspectiva 

paradigmática (interpretativismo); a teoria (teoria da aprendizagem coletiva de Nancy Dixon e 

a teoria da aprendizagem grupal de Amy. C. Edmondson); o método (estudo de caso) ; o local 

de pesquisa (duas empresas automotivas); os participantes (membros dos grupos 

multifuncionais) e a comparação (comparar os processos de aprendizagem dos entrevistados, 

levando-se em consideração o tipo de formação grupal, o contexto, a segurança psicológica do 

grupo e os modelos mentais compartilhados). A Figura 8 ilustra a articulação entre todos 

esses componentes. 

 
Figura 8 – Desenho da pesquisa qualitativa 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hirota (2011, p. 74) 
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6.3 Coleta de dados 

 

 

 Segundo Godoy (2006, p. 133), “é importante relembrar que a pesquisa qualitativa é 

multimétodo por excelência e utiliza variadas fontes de informação”. A coleta dos dados pode 

ser feita a partir de seis fontes de evidência identificadas pela autora, sendo elas: análise 

documental, registros em arquivos, entrevistas, observação direta (não participante), 

observação participante e artefatos físicos, podendo ser combinadas de diferentes formas. Para 

fins de coleta de dados, duas estratégias foram empregadas nesta tese, sendo a primeira 

observação direta (não participante) e a segunda as entrevistas. 

 

 

6.3.1 Entrevistas 

 

 

Para Triviños (1987), a entrevista realizada por meio de um roteiro de perguntas é um 

dos instrumentos decisivos para estudar os processos e produtos nos quais está interessado o 

investigador. Segundo Alencar (2000) e Godoy (2007), a maior vantagem dessa forma de 

coleta de dados está em possibilitar que o entrevistado manifeste suas opiniões, pontos de 

vista e argumentos, permitindo ao pesquisador compreender os significados que os 

entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema de interesse. O objetivo da 

entrevista é “recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, o que possibilita ao 

investigador desenvolver uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo” (GODOY, 2006, p. 134). O roteiro das entrevistas realizadas está disponível no 

Anexo A (p.279). 

Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos e responder à pergunta de 

pesquisa foram entrevistados integrantes de grupos multifuncionais de duas organizações 

distintas, sendo três grupos por empresa, totalizando dezenove entrevistados, dez na Empresa 

Alfa e nove na Empresa Beta. As entrevistas foram feitas entre os meses de março e abril de 

2012 perfazendo um total de 600 minutos de áudio eletrônico. O tempo médio dispensado em 

cada entrevista foi de aproximadamente 31 minutos, posteriormente transcritas, gerando um 

material de aproximadamente 200 laudas. 

O material transcrito foi destinado novamente às empresas para que seus entrevistados 

pudessem lê-lo, analisá-lo, conferindo sua veracidade e autorizando o uso dos dados nesta 
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tese. Todos os participantes tiveram total liberdade de discordar das declarações transcritas ou 

mesmo se abster-se de participar do projeto de pesquisa, fato esse não verificado, conforme 

instruções obtidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, disponível no Anexo C. 

 

 

6.3.2 Observação não participante 

 

 

Segundo Godoy (1995), a observação tem um papel essencial no estudo de caso 

qualitativo. É por meio dessa técnica que o investigador irá apreender aparências, eventos 

e/ou comportamentos. A observação não participante ocorre quando o pesquisador atua 

apenas como espectador atento (GODOY, 2006, p. 133), coletando dados e não participando 

do contexto no qual está inserido, tendo como suporte um roteiro de observação.  

Deve-se procurar registrar o máximo de ocorrências relevantes ao trabalho. Incluem-se 

“observações feitas durante visitas de reconhecimento do local, observações de reuniões feitas 

por ocasião da realização de entrevistas e outras situações para as quais o pesquisador tenha 

sido convidado” (GODOY, 2006, p. 133). 

Desse modo, a observação não participante ocorreu nos momentos em que os grupos 

multifuncionais se reuniam. Procurou-se verificar nessas reuniões o contexto geral do 

processo social, tais como a definição das metas individuais e grupais, as justificativas pelo 

não cumprimento delas, os conflitos e discussões entre os participantes, o papel do gestor do 

projeto e suas estratégias de defesa e persuasão. Além disso, houve oportunidade de verificar 

os processos produtivos, a estrutura física e arquitetônica das duas empresas e demais 

artefatos visíveis que corroboraram para os resultados desta tese. 

Devido ao código de conduta e às políticas de sigilo empregadas, durante as visitas às 

empresas pesquisadas, salvo nos momentos das entrevistas pessoais em sala fechada, não foi 

possível utilizar nenhum tipo de equipamento eletrônico, incluindo telefone celular. Os 

equipamentos eletrônicos eram deixados na portaria da empresa, dentro de um saco plástico e 

um termo de responsabilidade era assinado, responsabilizando o visitante pelo vazamento de 

informações sigilosas e estratégicas. Portanto, para fins de registro e coleta de dados, valeu-se 

de um caderno de anotações. Sendo assim, cabe reforçar, que muito do que se ouviu não foi 

possível gravar, embora tenha sido anotado no diário de campo. 

Em relação ao critério de escolha das empresas pesquisadas, levou-se em consideração 

o fato de trabalharem com a metodologia APQP e usarem agrupamentos multifuncionais 
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como principal método de organização do trabalho no que tange ao desenvolvimento de 

projetos e processos.  

 

 

6.4 Empresas, grupos e sua composição demográfica 

 

 

O Quadro 14, apresentado a seguir, tem como objetivo apontar, resumidamente, as 

principais características das organizações pesquisadas. Com a finalidade de proteger nomes, 

marcas, projetos e produtos, bem como as pessoas envolvidas na pesquisa, utilizou-se o 

codinome Alfa, para referenciar a primeira organização pesquisada, cujo foco de trabalho está 

voltado exclusivamente aos projetos de adequação e nacionalização de produtos automotivos, 

bem como processos produtivos, e o codinome Beta como referência à segunda organização 

pesquisada, cujo foco de trabalho está mais direcionado aos projetos de produtos inovadores, 

embora haja também adequações. 

Um pequeno histórico da empresa Alfa obtido a partir da página institucional informa 

que ela foi fundada no início da década de setenta na cidade de São Paulo, vendo a sofrer 

aquisição, em meados da década de noventa do século passado, por um grupo corporativo 

internacional, que rapidamente transferiu sua unidade fabril e escritórios para o interior do 

Estado de Minas Gerais. A estratégia de transferência justificava-se pelo fato dessa região se 

achar geograficamente na metade do caminho entre Betim, onde se localizava seu principal 

cliente na época, a montadora FIAT e a região metropolitana de São Paulo, onde estavam 

instalados seus principais fornecedores.  

Produtora de autopeças, a empresa Alfa focou inicialmente mais de 70% de toda sua 

produção na produção do Fiat Palio lançado em 1996 como o substituto natural do Fiat Uno, 

embora ambos ainda continuassem em produção. Além da chegada de dois fortes 

concorrentes estrangeiros ao Brasil, a empresa foi fortemente influenciada pela crise das 

empresas “ponto com” no episódio do crash da bolsa Nasdaq em 2000. Naquela época, as 

vendas do Fiat Palio caíram dramaticamente atingindo diretamente suas operações e forçando-

a a demitir mais de sessenta por cento dos seus mil e seiscentos colaboradores. A 

reestruturação estratégica foi inevitável e, desde então, a organização busca ampliar sua 

atuação no mercado automotivo brasileiro e internacional. 

As informações sobre a empresa Beta também foram coletadas a partir da sua página 

institucional. Como forma de não comprometer a organização, todos os dados que pudessem 
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identificá-la foram omitidos ou alterados. O Centro de Tecnológico (CT) da empresa Beta 

instalado no interior do estado de São Paulo se destaca por resultados em Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D) e foco em sustentabilidade. Fruto de investimentos de milhões de 

dólares, construído em 2009, esse CT vem se destacando como pólo de inovação da indústria 

automotiva no Brasil, trabalhando com o desenvolvimento de todos os produtos do portfólio 

global da empresa Beta, responsável pelas linhas de vários produtos para aplicações em 

motores.  

A unidade conta com aproximadamente 190 colaboradores, entre os quais 85 

engenheiros. Desenvolveu nos últimos três anos 21 novos produtos e mais da metade destes já 

está gerando novos negócios. Nos últimos cinco anos, a unidade brasileira do CT da empresa 

Beta depositou 27 pedidos de patentes (10 deles somente em 2010) refletindo um 

posicionamento estratégico de foco em inovação, como resposta à crise de 2009.  

 

Quadro 14 – Principais características das empresas pesquisadas 

Características Empresa Alfa Empresa Beta 

Localização Interior de Minas Gerais Interior de São Paulo 

Número de empregados 
(março/abril de 2012) 

1.300 190 

Número de grupos 
multifuncionais em 

funcionamento (março/abril de 
2012) 

7 12 

Foco do trabalho dos grupos 
multifuncionais 

Adequação de processos e 
nacionalização de produtos já 

desenvolvidos pelo cliente. 

Adequação de processos e 
nacionalização de produtos já 

desenvolvidos pelo cliente, mas 
principalmente inovação tecnológica. 

Número médio de pessoas que 
compõem os grupos 

10 10 

Idade média dos grupos 
pesquisados (anos) 

2 7 

Quantidade de Grupos 
pesquisados 

3 3 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (2013) 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração para a escolha dessas empresas foi 

a abertura e receptividade delas para a condução deste trabalho. Por tratar-se de grupos 
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multifuncionais que trabalham com projetos, sejam eles de inovação ou não, há uma constante 

preocupação dessas organizações pelo sigilo corporativo, muitas vezes em decorrência do 

risco de vazamento de informações confidenciais ao concorrente.  

O ramo automotivo brasileiro é constituído por mais 500 empresas que competem 

fortemente entre si. As cifras de investimentos em melhoria ou desenvolvimento de novas 

tecnologias podem atingir a ordem de milhões de dólares por projeto. Diante disso, houve 

certa dificuldade em encontrar organizações dispostas a abrir suas portas ou que pudessem 

aceitar o desafio da pesquisa.  

As duas empresas que concordaram com a pesquisa tiveram a chancela do Sindicato 

Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), que possui 

um convênio com o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, (PPGA-UPM). 

 Em relação aos grupos multifuncionais pesquisados, são formados por representantes 

das principais áreas (funções) organizacionais. Frequentemente são designados para conduzir 

projetos de ampliação mercadológica por meio do APQP. Outro dado importante sobre a 

caracterização desses grupos de trabalho é que seus membros trabalham fisicamente 

separados nas suas funções e setores distintos, embora dentro da mesma organização. Já em 

algumas situações, verifica-se, inclusive, que alguns membros encontram-se fora do país, mas 

unidos ao grupo por meio das tecnologias de comunicação, tais como a videoconferência, por 

exemplo. 

O encontro presencial de um grupo multifuncional ocorre principalmente por meio de 

reuniões programadas, esporádicas ou de acordo com a necessidade do momento. Por esse 

motivo, todas as entrevistas, em ambas as empresas, foram feitas em salas de reuniões 

fechadas, de forma individual e em horários previamente agendados por uma pessoa da área 

de recursos humanos.  

 Visando a caracterização destes grupos, procurou-se entender o perfil demográfico 

deles. Como o próprio nome indica, a multiplicidade de funções exerce um papel central para 

que a modalidade multifuncional possa funcionar de forma eficiente e eficaz, conforme os 

propósitos de trabalho definidos na sua fase de formação. Deste modo, seis elementos 

demográficos foram levantados, sendo eles:  

A posição hierárquica no exercício do cargo desempenhado por determinado membro 

externamente ao grupo multifuncional, por exemplo, um grupo pode ser composto 

concomitantemente por diretores, gerentes, supervisores, estagiários, menores aprendizes e 

operários; a formação das pessoas nas mais diversas áreas do conhecimento, como por 
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exemplo, em ciências exatas (engenharias ou cursos técnicos profissionalizantes dessa área), 

ciências sociais aplicadas (administração, economia, ciências contábeis ou cursos técnicos 

profissionalizantes dessa área), ciências humanas (psicologia); a faixa etária, relacionada com 

a idade da pessoa; o tempo de empresa, relacionado ao período em que a pessoa foi contratada 

para trabalhar na empresa ou dentro de um grupo multifuncional; a identificação do sexo; o 

grau de escolaridade, verificando se a pessoa possui doutorado, mestrado, especialização, 

graduação, técnico, ensino médio ou apenas ensino fundamental. 

 A partir desses elementos, dispostos no Quadro 15, buscou-se formar o perfil dos 

indivíduos que compõem os grupos pesquisados. 

 

Quadro 15 – Elementos de identificação do perfil dos membros dos grupos pesquisados 
 

Posição Hierárquica 
 

Área de 
formação 

Faixa 
Etária 

Tempo de 
empresa 

Sexo Grau de 
escolaridade 

 
Relacionada à hierarquia ou ao 
cargo exercido por determinada 

pessoa fora de um grupo 
multifuncional.  

 
Relacionada 

com a área de 
formação da 

pessoa.  

 
Relacio-

nada 
com a 

idade da 
pessoa. 

 
Relacionada ao 
período em que 

a pessoa foi 
contratada para 

trabalhar na 
empresa. 

 
Masc. ou 

Fem. 

 
O nível de 

escolaridade do 
membro do grupo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 

A Tabela 1 expõe a posição hierárquica dos indivíduos que compõem cada um dos grupos 
estudados. 
 
Tabela 1 – Posição hierárquica dos integrantes do grupo 

Organização Grupos Direção Gerência 
Supervisão 

ou chefia 

Operação ou 

análise 
Estágio Pesquisa 

Grupo Alfa A - 1 2 6 3 - 

Grupo Alfa B - 1 3 5 3 - Empresa Alfa 

Grupo Alfa C - 1 3 2 1 - 

Grupo Beta A - - 1 3 2 3 

Grupo Beta B - - 1 3 2 3 Empresa Beta 

Grupo Beta C - 1 1 2 1 - 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 

Como mostra a Tabela 1, verifica-se a falta de atuação direta dos diretores, fato esse 

justificado pela própria natureza do grupo, que desenvolve trabalhos vinculados diretamente 

ao âmbito operacional e tático (departamental). Considerando tal aspecto, nota-se a existência 

de pelo menos um gerente em cada grupo, com duas exceções verificadas no Grupo Beta “A” 

e no Grupo Beta “B”. A supervisão e a chefia aparecem como o segundo elemento de maior 
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expressividade e o nível hierárquico onde estão situados os operários e os analistas é o de 

maior expressividade, pois ali estão presentes quase 40% de todos os membros que compõem 

os grupos multifuncionais.  

Se os estagiários fossem alocados no mesmo nível dos operários e analistas, ter-se-ia 

uma representatividade de 60% de todos os componentes dos grupos no nível mais baixo da 

hierarquia. Outro dado que chama a atenção é a ausência de cargos de gerência na empresa 

Beta e a ausência de pesquisadores na empresa Alfa.  

 
Tabela 2 – Faixa etária dos indivíduos que integram os grupos 

Organização Grupos De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 

Grupo Alfa A 6 5 1 - 

Grupo Alfa B 5 4 1 - Empresa Alfa 

Grupo Alfa C 2 4 1 - 

Grupo Beta A 2 2 5 - 
Empresa 

Beta 
Grupo Beta B 2 4 2 1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 

Na análise por faixa etária percebe-se uma maior concentração dos 30 aos 39 anos de 

idade, perfazendo 42,5% da composição dos grupos pesquisados. A segunda faixa etária mais 

relevante encontra-se entre os 20 e 29 anos de idade, correspondendo a 37% do total. A faixa 

etária entre os 40 aos 49 anos de idade contribui com 18,5% da formação grupal. Finalmente, 

a faixa com menor contribuição está entre os 50 aos 59 anos de idade, com apenas um 

indivíduo.  

 
Tabela 3 - Formação pela área do conhecimento  

Organização Grupos Sociais Aplicadas Exatas Humanas 

Grupo Alfa A 3 9 - 

Grupo Alfa B 4 8 - Empresa Alfa 

Grupo Alfa C 1 6 - 

Grupo Beta A - 9 - 

Grupo Beta B - 9 - 
Empresa 

Beta 

Grupo Beta C 4 - 1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
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Conforme mostra a Tabela 3, identificou-se que três grandes áreas do conhecimento 

humano estão presentes entre os indivíduos que compõem os grupos multifuncionais, sendo 

elas: ciências sociais aplicadas (Administração e Economia) representando 22,7% do total; a 

área de exatas (todas as engenharias) com 75,45%, totalizando o maior contingente na 

composição dos grupos e as ciências humanas (psicologia) com apenas (1) um indivíduo.  

 
Tabela 4 - Tempo de empresa 

Organização Grupos 
De 0 a 1 

ano 

De 1 a 2 

anos 

De 2 a 5 

anos 

De 5 a 10 

anos 

De 10 a 15 

anos 
Acima de 15 anos 

Grupo Alfa A 2 2 2 4 2 - 

Grupo Alfa B 1 3 3 3 2 - Empresa Alfa 

Grupo Alfa C - - 3 3 1 - 

Grupo Beta A - - 3 3 - 3 

Grupo Beta B - 2 3 2 1 1 
Empresa 

Beta 

Grupo Beta C 1 2 1 - - 1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 

Quanto ao tempo de empresa, os dados apresentados na Tabela 4 mostram que dois 

extremos apresentaram os menores valores. Na faixa de 0 a 1 ano de empresa estão apenas 

7,4% dos membros e na faixa acima de 15 tem-se 9,25% da composição dos grupos. Na faixa 

de 2 aos 10 anos de empresa, estão alocados 55% do total dos indivíduos. Já o período de 1 a 

2 anos e de 10 a 15 anos de trabalho prestado às organizações, compreende 16,6% e 11,6%, 

respectivamente. 

 

Tabela 5 - Grau de escolaridade 

Organização Grupos 
Ensino 

Fund. 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 
Especialista Mestrado Doutorado 

Grupo Alfa A - 5 4 3 - - 

Grupo Alfa B - 4 6 2 - - Empresa Alfa 

Grupo Alfa C - - 5 2 - - 

Grupo Beta A - - - 6 2 1 

Grupo Beta B - - - 5 3 1 Empresa Beta 

Grupo Beta C - 1 2 2 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
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A Tabela 5 apresenta o grau de escolaridade dos membros dos grupos multifuncionais. 

Por tratar-se de uma formação coletiva cujo principal foco será o desenvolvimento de 

processos ou de produtos, possuir uma formação superior torna-se um aspecto imperativo, 

totalizando 31,48%. Pessoas com ensino médio correspondem a 18,5%, os especialistas 

abrangem 37%, tornando o grau de escolaridade mais encontrado dentro dos grupos 

investigados, em seguida os mestres correspondendo 9,25% e doutores com 3,77% do total. 

Ou seja, possuem formação superior 81,5% dos sujeitos investigados. Em relação ao grau de 

escolaridade, os dois principais conjuntos verificados são de pessoas com ensino fundamental 

ao médio e pessoas com curso superior e acima. 

 
Tabela 6 - Sexo 

Organização Grupos Masculino Feminino 

Grupo Alfa A 7 5 

Grupo Alfa B 9 3 Empresa Alfa 

Grupo Alfa C 5 2 

Grupo Beta A 6 3 

Grupo Beta B 7 2 Empresa Beta 

Grupo Beta C 1 4 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 

Finalmente a Tabela 6 revela maior participação de homens dentro dos grupos 

multifuncionais, perfazendo um total de 64,8% de homens, contra 35,20% de mulheres. De 

modo geral, os grupos encontram-se subdivididos em indivíduos pertencentes aos setores 

mais técnicos (como as engenharias) e indivíduos pertencentes aos setores mais burocráticos 

(como os administrativos). Nota-se também uma subdivisão entre indivíduos que exercem 

algum papel de liderança externa e os demais elementos que são subordinados a eles.  

Entre os indivíduos entrevistados, no esquema geral identificado pela Figura 9, a 

seguir, procurou-se identificar principalmente os gestores de projeto, levando-se em 

consideração o fato de possuírem um expressivo peso em relação às opiniões proferidas se 

comparadas às opiniões dos demais membros. Enquanto a média geral do tempo dispensado 

por entrevista foi de 31 minutos, as entrevistas com os gestores dos grupos perfizeram uma 

média de 45 minutos. Deste modo, entende-se que o líder pode possuir uma visão mais ampla 

e aprofundada dos processos grupais, enquanto os demais membros subordinados, por 

estarem mais focados em suas metas individuais, possuem uma visão mais específica e restrita 
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do processo social do grupo ao qual pertencem. No momento das entrevistas, devido ao 

problema de disponibilidade de tempo, não foi possível adotar nenhum critério para a escolha 

dos entrevistados. Dependeu-se imensamente da boa vontade e disponibilidade daquelas 

pessoas que se sensibilizaram quanto à importância da pesquisa, que prontamente prestaram 

suas contribuições por meio de declarações sobre a percepção e entendimento que tinham 

acerca dos grupos de trabalho. 

 
Figura 9 - Empresas, grupos e membros entrevistados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
  

De acordo com a Figura 9, houve a participação de pelo menos um líder (gestor do 

grupo) em cada grupo analisado. Os grupos Alfa “C” e Grupo Beta “C” eram compostos por 

integrantes cujo desempenho profissional atrelava-se aos aspectos de suporte e apoio aos 

demais grupos das organizações pesquisadas.  
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6.5 Análise dos Dados 

 

 

 É nesta etapa que o pesquisador procura dar sentido aos dados coletados por meio de 

um processo de organização, consolidação e interpretação, cujo objetivo final será chegar aos 

resultados (MERRIAN, 1998). Para este estudo, os dados foram obtidos, fundamentalmente, a 

partir de entrevistas eletronicamente gravadas e posteriormente transcritas. Os dados de 

observação serviram apenas para auxiliar o pesquisador em seu entendimento das informações 

coletadas nas entrevistas. O processo de descrição e interpretação dos dados foi baseado em 

King (2004), Gil Flores (1994) e Merriam (1998). Três etapas foram fundamentais ao 

processo analítico dos dados, a saber: 

 

 

6.5.1 Análise por templates 

 

 

Conforme defende King (1998), diante as múltiplas modalidades de pesquisa 

qualitativa, uma das principais vantagens que justificam o uso da análise por templates 

decorre do fato dessa técnica ser mais flexível, permitindo ao pesquisador adaptá-la para 

melhor atender a suas próprias necessidades. 

Quando empregada dentro de uma abordagem fenomenológica, a análise por templates 

é, na prática, muito semelhante à análise fenomenológica interpretativa, em que o 

desenvolvimento de temas conceituais parte de conglomerados mais amplos e sua eventual 

identificação em categorias principais subsidiadas às categorias constituintes (subcategorias). 

Substancialmente, o que diferencia a análise por templates das demais abordagens 

fenomenológicas interpretativas é o uso a priori de códigos, que pode ser empregado de 

forma equilibrada em situações de estudos de caso, podendo ser entendida como a própria 

flexibilidade que tal estratégia permite. 

O autor ainda afirma que o template inicial pode ser constituído a partir da “literatura 

acadêmica” (KING, 2004, p. 259), ou seja, do próprio referencial teórico proposto pelo 

pesquisador, sendo esta a estratégia empregada neste trabalho, pois, por meio do referencial 

teórico, obteve-se um conjunto de códigos ou palavras que pudessem representar os 

conglomerados de ideias teóricas, dando origem, assim, a quinze categorias analíticas iniciais, 

subdivididas hierarquicamente em um nível de subcategorias, confirmando, assim, o que 
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sugere King (2004, p. 261), em que as “categorias devem ser subdivididas em um, dois, três 

ou quatro níveis menores de ordem”. 

King (2004, p. 261) ainda adverte que o “template inicial geralmente não será o 

definitivo”. Depois de estruturado, por si só os dados irão mostrar as possíveis inadequações, 

o que requer mudanças de todas as ordens. É a partir dessa constante análise e reverificação 

que o template consolida-se, passando a caminhar para sua versão final. 

 

 

6.5.2 Leitura repetida dos textos das entrevistas e categorização 

 

 

Analisando-se os dados das entrevistas, a partir do template inicial constituído por 

quinze categorias, por meio dos códigos analíticos, o próximo passo foi identificar padrões de 

respostas que fossem capazes de agregar informações aos conglomerados (categorias). Essa 

primeira tentativa de análise de dados permitiu que o template inicial reduzisse a quantidade 

de categorias, conduzindo-o para sua finalização. Conforme as repetições ocorriam, mais 

padrões de similaridade surgiram, tornando o template cada vez menos redundante e mais 

robusto, conforme sugere Merriam (1998). 

 

 

6.5.3 Finalização do template 

 

 

 A partir da primeira tentativa de categorização por análise de templates, resultando em 

quinze categorias, passando pelo processo de repetições, o template final resultou em cinco 

categorias relevantes e um nível inferior hierárquico de subcategorização, conforme exposto 

na Figura 10, que segue: 
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Figura 10 – Categorias obtidas a partir dos templates (dados da pesquisa e referencial teórico) 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POR QUE SE FORMA UM GRUPO 
MULTIFUNCIONAL E QUAIS SUAS 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

MOBILIDADE INTERGRUPAL 

CRITÉRIOS PARA ESCOLHAS DOS 
MEMBROS 

 

O FUNCIONAMENTO DOS 
GRUPOS E OS PROCESSOS 

DE APRENDIZAGEM ALI 
ENCONTRADOS 

ASPECTOS HIERÁRQUICOS E O PAPEL DO 
GESTOR 

METODOLOGIA DE TRABALHO DOS 
GRUPOS 
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CONFLITOS 

ASPECTOS QUE 
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NÍVEL GRUPAL DESVALORIZAÇÃO DOS MÉRITOS 
COLETIVOS 

 
ABSENTEÍSMO 

EXCESSO DE REUNIÕES 

FALTA DE TREINAMENTO 

SUBESTIMAÇÃO DA CAPACIDADE ALHEIA 

INDIVIDUALISMO NA REALIZAÇÃO DAS 
TAREFAS GRUPAIS 

 
DESVALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE-MEIO 

 
DESVIO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES 
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INFORMAÇÕES 

 
ROTATIVIDADE DOS MEMBROS 
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(continuação da figura anterior) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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O template está organizado em categorias que possibilitam uma maior racionalização 

diante da grande quantidade de dados gerados pelas entrevistas. Desse modo, a primeira 

categoria a ser analisada será a Formação dos Grupos, que se divide em subcategorias que 

abrangem o processo de formação em si e as principais características dos grupos 

pesquisados, a mobilidade dos membros dentro e fora dos grupos e os critérios utilizados 

pelas duas organizações para escolha dos membros que irão integrar as multifuncionalidades. 

A segunda categoria versa sobre os mecanismos de funcionamento dos grupos e os 

processos de aprendizagem ali encontrados. Procurou-se encontrar as principais respostas 

sobre a pergunta problema do processo de aprendizagem dentro do contexto dos grupos 

multifuncionais. Para isso, foi necessário entender a estrutura hierárquica e o papel do gestor 

dentro dos grupos, a metodologia do Ciclo PDCA empregada na empresa Alfa e a 

metodologia de trabalho Stage-Gate empregada na empresa Alfa, a sistemática de reuniões 

das duas empresas, subdividindo-se nos aspectos formais e informais, na existência de 

conflitos e nos reforços ao ciclo de informações dentro do contexto grupal. 

A terceira categoria discute os fatores que podem prejudicar a aprendizagem no 

âmbito dos grupos multifuncionais. Foram identificados onze fatores que dificultam a 

ocorrência da aprendizagem nos ambientes estudados. São elas: absenteísmo dos membros 

que frequentam o grupo, individualismo na realização das tarefas que deveriam ser coletivas, 

desvalorização da atividade de suporte (atividade-meio), desvio do fluxo de informações, 

subestimação da capacidade alheia, excesso de reuniões, falta de treinamento, desvalorização 

dos méritos coletivos, desperdício de informações, alta rotatividade dos membros, 

competitividade negativa e problemas com a hierarquia. 

A quarta categoria aborda os aspectos facilitadores, destacando-se a constante 

consulta que os membros deverão fazer às suas áreas funcionais, o enaltecimento (elogio) ao 

conhecimento alheio, a capacidade dos membros anteciparem os problemas, a aprendizagem 

por meio da prática do trabalho, convergência de opiniões, reconhecimento pelos méritos 

coletivos, existência de fóruns e comitês internacionais como forma de promover discussões, 

treinamento interno por meio de multiplicadores de informações, uso dos corredores para o 

compartilhamento de ideias e a predisposição para aprender. 

A quinta e última categoria analítica discute e expõe as evidências de aprendizagem 

encontradas nas organizações pesquisadas, examinando-as a partir do modelo organizado por 

Amy Edmondson (encontrado na Figura 9 apresentada na subseção 3.2.) destacando-se, em 

especial, o conceito de segurança psicológica proposto pela autora e da ideia dos significados 
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coletivos desenvolvida por Nancy Dixon. Ao final desta categoria será exposto um quadro 

resumo comparando os principais achados entre as Empresas Alfa e Beta. 
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7 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

  

Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir os resultados dos dados. A 

sequência dos tópicos seguirá a lógica da Figura 15, que consta na seção Metodologia. O 

processo de análise foi conduzido por meio da comparação entre os seis grupos inseridos nas 

duas organizações pesquisadas, sendo três grupos provenientes da Empresa Alfa, que não 

trabalha com produtos inovadores, mas com adequações de processos e três grupos oriundos 

da Empresa Beta, que também trabalha com a perspectiva de adequações de processos, mas 

principalmente com produtos inovadores. Ao final de cada categoria, será apresentado um 

quadro contendo um resumo comparativo dos principais achados entre as duas empresas 

pesquisadas. 

 

 

7.1 Categoria I - formação dos grupos  

 

 

Nesta categoria foram identificadas três subcategorias que explicitam o processo de 

formação dos grupos multifuncionais. Procurou-se verificar, primeiramente, os motivos que 

levam à formação de um grupo multifuncional bem como suas principais características. Em 

seguida apresenta-se a questão da mobilidade intergrupal dos membros, que são capazes de 

constituir novos grupos de forma concomitante ao trabalho executado pelo seu grupo de 

origem e a terceira e última subcategoria versa sobre os três critérios identificados para a 

escolha dos membros, a saber: educação formal, experiência adquirida e predisposição para 

aprender. 

 

 

7.1.1 Por que se forma um grupo multifuncional e quais suas características básicas 

 

 

A formação de um grupo multifuncional inicia-se a partir do instante em que a 

montadora (cliente) apresenta um novo projeto ao seu fornecedor e este, por sua vez, verifica 

a possibilidade de fabricá-lo ou não. Nesse processo de negociação são levados em 

consideração aspectos como: os requisitos específicos de cada projeto, as regras e convenções 
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internacionais, legislação vigente em cada país comprador da peça que irá compor um 

automóvel, além do estabelecimento das metas referentes ao produto/processo, tais como 

custos e investimentos em recursos humanos e tecnológicos.  

Na Empresa Alfa, por exemplo, o principal objetivo de um grupo multifuncional será 

entregar o produto final conforme as especificações previamente determinadas pela 

montadora de automóveis. Nesse caso, qualquer tipo de inovação ou criatividade empreendida 

será meramente referente ao processo industrial. O entrevistado ALFA B5 expõe com maiores 

detalhes como se dá a formação dos grupos na Empresa Alfa: 

 

Na realidade, a gente aqui não desenvolve o projeto em si, mas o processo de 
fabricação, certo?  Seria mais ou menos assim... é como colocar em prática o 
projeto que foi desenvolvido pela montadora. Então, analisando todo o projeto, o 
líder do grupo, que é escolhido pelos gerentes de processo ou até pelo diretor da 
empresa, fica responsável em designar sua equipe de trabalho [...]. O que determina 
a escolha da pessoa é que são aqueles vinculadas à etapa a ser cumprida e a 
responsabilidade que é atribuída aos outros funcionários que farão parte do grupo. 
Então, por exemplo, se precisar de dois engenheiros de produção, um projetista, 
dois analistas financeiros, e por aí vai [...]. 

 

Já na Empresa Beta, qualquer tipo de negociação prévia para determinar estratégias 

de formação grupal deverá ter amplo amparo legal, constituído por documentação técnica, 

orçamentos bem elaborados, firmação contratual registrada em cartório, além do registro da 

nova patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pois, geralmente, os 

projetos conduzidos nessa organização são de natureza inovadora.  O entrevistado BETA B17 

explica: 

 

É o seguinte. Os grupos são formados a partir da necessidade de desenvolvimento 
de um projeto, ou seja, o mercado faz uma cotação de cliente, definem a empresa 
que irão trabalhar, quando escolhem a Empresa Beta, a gente é nomeado aqui 
dentro para compor um grupo multifuncional [...]. 

 

Souza (2006, p. 32) ajuda a entender as formalidades existentes na tríplice relação 

cliente-fornecedor-grupo. Para esse autor, os requisitos legais são aqueles definidos por 

órgãos reconhecidos no meio automotivo, social e jurídico que, entre outros, destacam-se o 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), o Federal Motor Vehicle Safety Standards and 

Regulations (FMVSS) e o Economic Commission for Europe of the United Nations (ECE): 

 

O desenvolvimento deve considerar as regulamentações definidas para os grupos de 
produtos relativos às normas legislativas mesmo que não estejam expressas nos 
requisitos dos clientes. Desta forma, torna-se necessário um determinado grau de 
especialização dos componentes da equipe de desenvolvimento, disponibilidade de 
acesso às normas atualizadas ou auxílio de especialistas externos para listar, 
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interpretar e assegurar que todos os requisitos legislativos fazem parte do projeto do 
produto. 

 

Há necessidade de que o mercado final de utilização dos produtos deva também ser 

reconhecido e compreendido, pois alguns requisitos específicos de determinadas regiões 

podem alterar completamente ou significativamente o escopo de um projeto, exigindo, dos 

membros que compõem o grupo, uma constante atualização sobre as leis e convenções, o que 

se constitui em um fator de contínua aprendizagem. 

A Figura 11, inspirada em Souza (2006, p. 33), ilustra graficamente a importância dos 

aspectos formais (técnicos e legais) no processo de formação dos grupos multifuncionais. 

 
Figura 11 – Condições para o processo de formação de grupos multifuncionais na indústria de autopeças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Inspirada em Souza (2006, p. 33) 

 

Resume-se a formação de um grupo multifuncional no interior de uma empresa 

automotiva. Verifica-se, a partir dela, a importância de algumas condições básicas, entre elas 

as metas organizacionais, os requisitos específicos para produção e venda de cada tipo de 

autopeça, a legislação não apenas doméstica, mas de cada país ou região para onde serão 

vendidos os produtos, as metas internas do próprio grupo, seus produtos e/ou processos e os 

investimentos em recursos humanos e tecnológicos. 



 

 

124 

Na Empresa Beta, a utilização sistemática de grupos multifuncionais é um 

componente estratégico da sua própria metodologia de trabalho organizacional, ou seja, o uso 

de grupos multifuncionais não é algo que ocorre de forma esporádica ao surgimento de 

projetos, mas está engendrado no funcionamento da empresa inteira. Ao ingressar-se na 

organização ou mesmo antes de seu ingresso, o trabalhador já sabe que sua atuação 

profissional será por meio de um ou mais grupos multifuncionais.  

 Alguns aspectos como a rotatividade dos membros observada na Empresa Beta pode 

afetar drasticamente a dinâmica do processo de formação e trabalho grupal. Ela se dá em 

decorrência da má alocação de um membro, designado para executar determinada tarefa pela 

qual não possuía a qualificação adequada, resultando no seu desligamento ou em decorrência 

de demissões promovidas pela própria organização. Em ambos os casos deverá haver 

substituição do membro desligado por outro, que poderá derivar de outros grupos ou até 

mesmo de fora da organização. 

Diferentemente da Empresa Alfa, geralmente na Empresa Beta o trabalho é regido 

pela capacidade de se antecipar às principais tendências mercadológicas do setor 

automobilístico, antes mesmo que os clientes venham a percebê-las ou solicitá-las. Dois 

entrevistados explanam sobre essa característica do processo de formação do grupo no qual 

atuam: 

 

Porque os projetos que a gente desenvolve são em grupo, são grupos formados por 
pessoas de diferentes departamentos, pra desenvolver o produto a gente precisa de 
pessoas da engenharia de produto, às vezes um parceiro da fábrica, às vezes o 
especialista do produto também faz parte pra poder verificar se está de acordo ou 
não com a orientação do que a empresa precisa desenvolver (BETA B18). 
 

Os grupos são formados assim... Temos alguns grupos de desenvolvimento, de 
adequação, de inovação etc. Então, não seria bem por projeto ou produto isolado, 
mas sim através de uma carteira de produtos semelhantes, que irão se adequar ao 
tipo de grupo que estamos falando. Então, por exemplo, se uma montadora nos 
requisita uma implementação em alguma peça, por exemplo, faremos esse ajuste 
naquele produto dela e em outros vários semelhantes, até mesmo de outros clientes, 
ao mesmo tempo. Mas aí, um outro cliente solicita que seja desenvolvido um 
projeto novo, sem referência no mercado, mas o design já vem pronto deles [... ] Ou 
então, tem grupos aqui que trabalham com tecnologia própria [...], desenvolvem 
patentes [...], independente se o cliente requisitou. É como se a empresa criasse suas 
próprias demandas de projetos inovadores (BETA C19). 
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7.1.2 Mobilidade Intergrupal 

 

 

Tanto na empresa Alfa quanto na Beta, os membros não trabalham de maneira 

endógena, ou seja, focados estritamente no micro-processo interno grupal. Salvo algumas 

exceções, geralmente haverá uma grande interação intergrupos, fazendo com que um membro 

não seja exclusivo de determinado grupo, estando presente, concomitantemente e ativamente, 

em diversas outras formações grupais que possuem o mesmo perfil de trabalho que seu grupo 

de origem. Provavelmente um grupo nunca será totalmente novo ou composto por pessoas 

novatas, no seu processo de formação, haverá pessoas de outros grupos já mais amadurecidos 

cujas funções assemelham-se ao novo projeto que se inicia, conforme relata ALFA A2: 

 

Aqui os membros dos grupos trabalham sempre com outros grupos. Ninguém é 
exclusivo. Geralmente tem uma pessoa, por exemplo, representando o financeiro. 
Ela está em dois, três projetos. Porque a gente não tem... A minha área sou só eu e a 
Fulana. Se eu tiver quatro cinco projetos, nós vamos estar em quatro, cinco 
projetos. Até por isso, que nem sempre os grupos funcionam com todo o mundo. 

 

Em ambas as empresas, um membro poderá fazer uso de suas habilidades técnicas e 

conceituais para a execução de tarefas correlatas nos mais diversos grupos constituídos no 

interior dessas organizações. Esse movimento dinâmico envolvendo os limites grupais será 

descrito como Mobilidade Intergrupal, ou seja, a capacidade de um membro de determinado 

grupo movimentar-se e atuar além dos limites do seu próprio grupo de origem, permitindo-se 

compor novas formações grupais, compartilhando, assim, informações com outras realidades. 

Esse movimento dinâmico pode ser um elemento da própria estratégia de formação e 

funcionamento de um grupo multifuncional, recebendo apoio natural da organização, desde 

que não caia na exigência do cliente por exclusividades, como será discutido mais adiante. 
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Figura 12: Mobilidade intergrupal 
 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 

 

 

A Figura 12 representa a Mobilidade Intergrupal encontrada para além dos limites não 

só do grupo, em que vários grupos interdependentes arranjam-se e funcionam 

concomitantemente aos demais grupos existentes, mas também para fora da organização. 

Verifica-se que os membros são dotados de uma considerável mobilidade externa ao 

grupo, permitindo a entrada e/ou saída de maneira formal ou informal de qualquer outro grupo 

que ofereça um tipo de trabalho correlato ao seu, levando-os à renovação de suas habilidades 

individuais de trabalho por meio da constante troca de experiências, fazendo lembrar o 

conceito de aprendizagem periférica identificada por Ancona, Bresman e Kaeufer (2002) e o 

conceito dos X-teams. Alguns trechos dos relatos ajudam a clarificar esta situação: 

  

[...] Aqui todo mundo que é de grupo acaba participando de outros grupos [...] 
(ALFA A2). 
 

[...] cada engenheiro cuida de um cliente específico, um, dois ou três. Então, acaba 
surgindo vários grupos. Às vezes tem um supervisor que faz parte do meu grupo e 
faz parte do grupo de uma companheira minha e às vezes é vice-versa, acontece 
isso [...] (ALFA B6). 
 

Aqui ocorrem vários projetos paralelos porque cada projeto que a gente tem, você 
tem que se envolver com um grupo de pessoas, quer dizer, podem ser do mesmo 
projeto anterior ou não, mas assim, ele sempre tem que estar tendo interação com 
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outros grupos, com o grupo de engenharia de aplicação, com o grupo de simulação, 
de laboratório... Então isso acontece, não tem assim, começou uma coisa e termina 
outra, não, é tudo paralelo, junto (BETA A11). 
 

[...] aqui a gente participa de vários grupos. São várias ferramentas que usamos e 
então eu sou responsável hoje pra estar fazendo essa implementação aqui nos 
sistema, então eu trabalho bastante com várias equipes multifuncionais mesmo 
(BETA B17). 
 

Essa dinâmica também favorece o fluxo de informações do ambiente externo para 

dentro do grupo, tendo em vista que os indivíduos que o compõem estarão em constante 

trânsito, promovendo maior interação com indivíduos não pertencentes ao grupo de origem.  

As atividades intergrupais podem funcionar como verdadeiros canais de informação 

capazes de auxiliar os trabalhadores na obtenção do maior número de informações possíveis, 

já que terão condições de comparar tomadas de decisões semelhantes, de receber conteúdos 

novos e de emitir conteúdos carregados de novos conhecimentos aplicáveis nas mais diversas 

situações de trabalho.  

Por exemplo, a experiência adquirida por um grupo mais amadurecido pode ser 

aplicada em um grupo recém constituído, ainda em fase inicial dos seus trabalhos. Cabe aqui 

observar não apenas o processo de formação de um grupo multifuncional, mas também 

visualizar sua dissolução, o que nunca ocorrerá plenamente, pelo menos enquanto o produto 

não sair de linha. 
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Figura 13: Ciclo de vida de um grupo multifuncional 
 

 

 

 

 

 

 
                      
                                                       
                                                     
 
 
 
 
                                                              
 
                                                            

                                                         
 
 

                                                             
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 

 

Levando-se em consideração o conteúdo das entrevistas e o que se observou nas duas 

empresas, o ciclo de vida de um grupo multifuncional inicia-se no momento do startup do 

projeto, quando são atribuídas as primeiras funções aos membros. Nesse estágio, o grupo 

pode conter por volta de 20 indivíduos, mas, na medida em que as metas vão sendo 

cumpridas, os indivíduos vinculados à atividade-meio serão os primeiros a deixar de exercer 

com maior rigor o pesado cronograma de reuniões verificado no princípio do projeto.  

A partir da segunda fase (amadurecimento grupal), a tendência será sempre para 

encontros mais esparsos, concentrados nos membros vinculados às áreas mais técnicas do 

projeto e à resolução de problemas. Mesmo depois da fase de conclusão dos trabalhos 

(estagnação), o grupo irá permanecer com um número reduzido de membros, por volta de 10 

indivíduos, entretanto, em estado permanente de latência, acompanhando a manufatura do 

produto. Todavia, a qualquer novo problema que possa surgir, haverá uma reconvocação de 

trabalho e um rearranjo ocorrerá, inclusive com a possibilidade de novos membros 

adentrarem, se for este o caso. Isto acontece em decorrência de ajustes nos projetos ou no 

surgimento de algo inesperado e demais contingências de âmbito operacional. Sendo assim, a 

terceira fase é o período de estagnação grupal, no qual alguns poucos indivíduos fazem o 

acompanhamento do processo de manufatura que se encontra bastante estabilizado. Contudo, 
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a qualquer sinal de novo problema, o grupo tende a se reunir novamente, mas desta vez com 

outros subsídios, como por exemplo, maior aprendizagem acumulada.  

O processo de formação de um grupo multifuncional encerra-se quando todos os 

membros já foram definidos e convocados nas suas mais diversas funções. Após a fase de 

formação, o momento é de consolidar os aspectos que permitirão o bom funcionamento do 

grupo, principalmente aqueles vinculados à criação de uma identidade coletiva, como aponta 

Dixon (1999).  

No caso da Empresa Alfa, é promovida uma reunião de inauguração dos trabalhos 

grupais, onde o responsável pelo projeto faz uma apresentação formal do cliente e do próprio 

projeto. De acordo com os relatos dos entrevistados, na reunião inicial das atividades grupais 

há debates, exposição de cronogramas, determinação das funções de cada membro, 

levantamento de necessidade de treinamento e momentos de confraternização. 

É comum o responsável pelo projeto promover pequenos concursos internos, tais 

como uma votação do melhor nome para a equipe, votação do melhor slogan que remeta à 

ideia do projeto e da marca do cliente, distribuição de camisetas entre outras atividades de 

sensibilização. Todo o esforço empreendido nessa fase inicial dos trabalhos ajuda a criar, 

segundo Dixon (1999), um sentimento de participação e pertencimento.  

O novo membro passa a ser identificado como pertencente a determinado grupo 

multifuncional e não como um empregado comum dentro da organização, conforme leva a 

crer a declaração do entrevistado ALFA A3: 

 
 

Uma coisa que eu acho legal também é criar uma identidade para o grupo. Por 
exemplo, uma vez a gente premiou o empregado que criasse um slogan para o 
grupo. Era um projeto grande, para a Renault. Aí ganhou um estagiário, foi muito 
legal, todos participaram, inclusive os operários da linha, o pessoal de engenharia, 
gerentes [...]. Eu acho legal isso, criar uma identidade sabe? Aí fizemos camisetas, 
todo mundo do grupo usava as camisetas do grupo como uniforme. É bom isso, 
acho que valoriza o pessoal, diferencia do resto da fábrica, para que crie uma 
identidade [...]. 

 

 A Figura 14 tem como objetivo sintetizar o processo de formação de grupos 

multifuncionais. Para sua concepção, levaram em consideração os aspectos relatados nas 

entrevistas e vivenciados nas observações realizadas tanto da Empresa Alfa quanto da 

Empresa Beta: 
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Processo de definição dos perfis dos membros 
do grupo multifuncional com os setores da 

organização 

Figura 14 – Processo de formação de grupos multifuncionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
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De acordo com a Figura 14, para que um grupo multifuncional se forme, deverá existir 

uma orientação do cliente, que deverá interagir diretamente com um representante da 

organização, subentendidos nessa figura como os responsáveis pela formação da equipe 

multidisciplinar (gestor do projeto).  

Por meio do processo de negociação, as duas partes, cliente e fornecedor, chegam a 

um consenso sobre o quê, como, quando e quanto produzir. A partir do estabelecimento do 

contrato de fornecimento de autopeças, define-se a quantidade de vagas para formação de um 

grupo e o perfil profissional de seus membros, o que envolve não apenas a análise das 

experiências adquiridas dentro ou fora da empresa, como também educação formal dos 

colaboradores e sua predisposição para aprender. Finalmente os gestores dos setores emitem 

convite/convocação para que o empregado com perfil adequado seja alocado em um grupo 

multifuncional. 

 

 

7.1.3 Critérios para a escolha dos membros 

 

 

Em relação aos critérios de escolha dos membros que irão compor um grupo 

multifuncional, tanto na Empresa Alfa quanto na Empresa Beta, identificaram-se três 

aspectos principais que devem ser levados em consideração. 

O primeiro deles é a educação formal, ou seja, o aprendizado adquirido em cursos 

técnicos, em cursos de rápida duração, em curso superior e/ou em treinamentos internos que a 

própria organização oferece aos seus trabalhadores. Todos os entrevistados informaram ter 

realizado um ou mais cursos formais que os ajudaram no exercício de suas tarefas na empresa 

e no interior dos grupos multifuncionais. 

O segundo aspecto é a experiência adquirida em outras organizações nas quais atuou 

e/ou dentro da própria organização. Dos 19 entrevistados, 16 fizeram referências a este 

aspecto. 

O terceiro, e talvez o mais relevante deles, diz respeito à predisposição para aprender. 

Doze dos entrevistados revelaram que nem sempre o aprendizado alcançado, formalmente ou 

pela experiência, será suficiente para o ingresso de uma pessoa para dentro de um grupo 

multifuncional. É imprescindível que o trabalhador manifeste interesse pelas tarefas a serem 

executadas. Este aspecto envolve o esforço empreendido pelo futuro gestor na análise, 
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identificação e valorização de características comportamentais positivas à aprendizagem, 

conforme demonstra o operário ALFA B7:  

 
Por isso, porque eu já tinha o conhecimento e também pelo meu jeito de ser assim, 
meio curioso e junta com o que o grupo precisa. E o Excel necessita muito disso 
também, de você saber interpretar e querer saber mais. Então, tem várias ajudas, às 
vezes, no próprio Excel que, se a pessoa for determinada, ela consegue. 

 

A predisposição para aprender também foi identificada na fala do entrevistado ALFA 

B9, ora gestor de um grupo multifuncional. Para ele, o indivíduo que quiser ingressar no seu 

grupo deverá possuir boa vontade, ser proativo, ser humilde, ter capacidade de escutar os 

colegas e de assumir erros. Ao mesmo tempo, de acordo com os critérios adotados por este 

gestor, qualquer traço comportamental negativo identificado na pessoa poderá ser 

compreendido como um entrave ao seu ingresso no grupo porque pode obstaculizar o 

processo de aprendizagem grupal. Ao falar da composição do grupo o gestor ALFA B9 afirma 

que: 

 

É sempre muito bom ter pessoas pró-ativas no grupo, que as coisas vão de uma 
maneira incrível. São aquelas pessoas que têm aquela expressão, brilho nos olhos 
para determinado assunto. [...] pessoas determinadas sempre são boas e geram 
discussões maravilhosas. Humildade, saber escutar e assumir que está errado [...] 
Isso não é todo o mundo, é muito difícil de encontrar. Experiência, sempre é válido 
ter gente experiente. Por quê? Se você tem alguma dúvida, você pergunta, que a 
pessoa experiente já passou por aquilo, já viu aquilo. Eu acho que, resumindo, as 
poucas que vieram na minha cabeça, nesse momento, seriam essas características 
básicas [...]. 

 

Embora esses três aspectos tenham sido identificados nas duas organizações 

pesquisadas, na Empresa Alfa é possível verificar que seu principal objetivo é orientar o 

processo de formação de grupos multifuncionais, segundo a visão do responsável pelo grupo. 

Duas declarações ilustram esta situação:  

 
Quem trabalha no grupo é porque também tem mais afinidade e experiência com o 
produto que vai ser desenvolvido. Só quando não tem outro jeito mesmo que é 
colocado gente mais sem experiência no grupo (ALFA A4). 
 
[...], eu estou aqui, em primeiro fato, por um curso técnico que eu comecei a fazer 
no Sest/ Senat [...]. Em logística e almoxarifado. Então, esse curso que arrumou, 
vamos dizer assim, um emprego para a gente [...]. [...] Aí, eu fui colocado aqui, no 
início, no Planejamento e Controle de Produção (PCP), só que, por necessidade da 
empresa, eu fui para ferramentaria. E o que eu faço na ferramentaria é controlar a 
manutenção preventiva de moldes, controle de OS. E eu auxilio em algumas coisas, 
também, que é no PCP, peça, às vezes. [...] a formação escolar em si foi importante 
também, porque através de cursos que eu fiz, que eu fui capacitado... Mas o meu 
modo de ver as coisas foi ainda mais importante. [...] por exemplo, assim que eu 
entrei no grupo eu fiz uma coisa que ninguém nunca tinha feito, que as outras 
pessoas não tinham passado no Excel, não faziam tanta coisa no Excel [...]. E eu 
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tive um treinamento básico no Excel, mas a minha curiosidade fez com que eu 
fizesse bastante coisa. Se não fosse a minha curiosidade, só o curso básico de Excel 
não teria sido suficiente para eu ajudar meu grupo. É isso, o que vem influenciando 
é isso. E os outros treinamentos que tem, também, influenciam. Mas pela minha 
determinação, também, em conseguir algo. Porque eu sou bastante curioso [...] 
(ALFA B7).  

 

As anotações resultantes das observações realizadas em ambas as empresas 

comprovam que os três aspectos deverão estar ao mesmo tempo embutidos no sujeito, pois a 

falta de qualquer um deles pode representar um perfil pouco desejado ao ingresso de um 

trabalhador no grupo. Outra questão importante é que esses três aspectos não representam um 

fim em si mesmo, pois, conforme será discutido mais adiante, a presença de membros menos 

experientes e com menor nível de conhecimento também constitui-se em uma possibilidade 

para compor um grupo. 

Na Empresa Beta, a identificação dos possíveis membros que comporão os grupos 

multifuncionais é realizada pelo gestor do projeto e demais responsáveis pelos setores 

envolvidos. Ambas as partes devem definir quais serão os profissionais mais gabaritados. De 

acordo com as entrevistas, entre os principais setores fornecedores de trabalhadores para a 

composição grupal, destacam-se: compras, logística, contabilidade, engenharias, manutenção 

e marketing. Os gestores desses setores terão como principal incumbência ajudar o 

responsável pelo projeto a identificar e convidar/convocar as pessoas mais adequadas. O 

entrevistado BETA C19 confirma esse pressuposto da seguinte maneira: 

 

Eu, enquanto RH trago as pessoas capacitadas pra... já capacitadas pra esses grupos, 
no decorrer a gente, ela precisa de novas competências e aí o gestor junto com o 
RH que montam esse PDI, mais o gestor, o RH executa, o gestor monta. Então, a 
primeira premissa é o recrutamento interno [...]. Se dentro, se na divulgação não 
houve retorno aí a gente vai pro externo. E se houve retorno, passa em processo, de 
repente não atende a vaga, mesmo os interessados e então aí a gente vai pro 
externo, mas primeiro recrutamento é interno. 

 

Além desses três aspectos, identificados e discutidos anteriormente, embora com 

menos frequência, cabe ressaltar também a exigência por parte do cliente de uma possível 

exclusividade de pessoal que irá compor o grupo, pois, desta forma, acredita-se haver menor 

possibilidade de vazamento de informações sigilosas ao concorrente.  

Segundo a visão das montadoras, a existência de membros comuns intergrupos pode 

resultar na interação e no compartilhamento de informações que poderiam ser usadas pelo 

concorrente. Esse fato foi notado nas duas empresas pesquisadas já que é comum os 

operários, auxiliares, analistas e gerentes trabalharem em vários grupos ao mesmo tempo, não 
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distinguindo se o projeto em desenvolvimento é do cliente A, B ou C. A declaração do 

entrevistado ALFA A4 elucida melhor essa situação: 

 

O grupo sempre é formado seguindo uma orientação que é da própria montadora. 
Por exemplo, para algumas montadoras, como a Toyota, a formação do grupo é 
condição básica. Até porque eles querem conhecer melhor quem eles devem cobrar 
e também um grupo multifuncional de exclusividade vai estar evitando que muitas 
informações caiam no concorrente. A gente aqui trabalha para várias montadoras, 
mas no caso da Toyota, eles exigem que o pessoal do grupo deles não se misture 
com os de outros grupos [...]. Por causa disso que te falei. Tem muita coisa que é 
sigiloso. Às vezes eles têm um projeto que vai revolucionar alguma coisa no carro 
deles, ou vai ser um diferencial. Claro que mais dia, menos dia, isso vai chegar no 
concorrente, mas eles não querem que seja na fase de projeto. Depois que o carro 
estiver rodando na rua, aí beleza, né, meu? Antes disso, não. 

 

De acordo com o que se verificou na Empresa Alfa, um membro pode ser recrutado a 

partir do surgimento de um problema inesperado no decorrer das atividades de trabalho do 

grupo, sem ter passado pela sabatina de integração ou sem ser convidado a fazer parte de uma 

equipe desde seu princípio. Por exemplo, um membro pode ser recrutado em decorrência de 

sua habilidade de comunicação, foi este o caso de um analista de vendas, que passou a 

frequentar esporadicamente e informalmente as reuniões de um grupo multifuncional, 

tornando-se um membro efetivo em seguida, já que sua desenvoltura comunicativa foi 

reconhecida como uma ponte de informações entre o cliente e o próprio grupo. 

Especificamente, esse membro possuía também uma mobilidade organizacional bastante 

considerável e conseguia promover amarrações entre diversos setores envolvidos no projeto, 

inclusive fora da própria empresa. Esse entrevistado (ALFA B9) explica como se deu sua 

entrada no grupo ao qual pertence: 

 

Veja, quando eu entrei [...] eu era estagiário na controladoria, antes de entrar para o 
grupo de vendas. Mas, devido à situação da época, à estrutura da época, eu fazia 
com que os processos de cotações que nós recebíamos dos clientes andasse dentro 
da corporação. Diante disso, fui convidado também a participar de outros grupos 
multifuncionais, pois tenho formação em engenharia. Isso me permitiu ter essa 
visão mais ampla do processo [...]. No meu caso específico, a minha participação 
nos grupos multifuncionais foi automática, quando surgia uma questão envolvendo 
clientes, eu era chamado para a reunião. Quando surgia outro assunto envolvendo 
processos e orçamentos eu também era chamado. Passei a participar com frequência 
assim, até que fosse criado um grupo de vendas, onde sou líder hoje. [...] Hoje eu 
coordeno para que aquela cotação saia no prazo determinado. Em vendas, eu 
continuo fazendo isso e mais algumas outras funções, que aí não é só com relação 
às cotações.  Fica melhor atender o cliente no prazo determinado pelo cliente e sem 
erros, para que a gente possa ter um controle da receita da empresa considerável. 

 
 

A seguir, o Quadro 16 resume e compara os principais achados discutidos na 
Categoria I - Formação dos Grupos. 
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Quadro 16 – Categoria I – Formação dos grupos. Resumo comparativo dos resultados encontrados 
 

CATEGORIA I 
(Formação dos 

grupos) 
 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Por que se 
forma um 

grupo 
multifuncional e 

quais suas 
características 

básicas 

• A montadora de veículos (cliente) 
apresenta um novo projeto ao seu 
fornecedor (automotiva); 

• A formação de um grupo 
multifuncional é regida por ampla 
documentação técnica e legal. A 
patente do produto pertence ao 
cliente; 

• Os projetos são voltados 
exclusivamente para adequações e 
nacionalização de produtos; 

• O conceito de inovação não se aplica 
ao produto; 

• O conceito de inovação pode ser 
aplicado apenas ao processo 
produtivo; 

• Não há autonomia grupal interna 
sobre o que produzir; 

• Cliente poderá exigir exclusividade 
de pessoal que irá compor o grupo; 

• Empresa depende do cliente para 
desenvolver novos processos; 

• Uso acidental de grupos 
multifuncionais como estratégia de 
trabalho; 

• Além de depender que a montadora de 
veículos apresente um novo projeto, há 
também uma prospecção de produtos 
inovadores; 

• Além de ampla documentação técnica 
e legal, forma-se um grupo 
objetivando-se registros de novas 
patentes; 

• Os projetos são voltados para 
adequações e nacionalização de 
produtos, mas principalmente para a 
prospecção mercadológica; 

• O conceito de inovação pode ser 
aplicado tanto ao produto quanto ao 
processo produtivo; 

• Não há autonomia grupal interna sobre 
o que produzir; 

• Nem sempre o cliente poderá exigir 
exclusividade de pessoal que irá 
compor o grupo, já que a empresa 
trabalha com suas próprias patentes; 

• Cliente pode depender da empresa para 
ter acesso a novos produtos; 

• Estratégia organizacional racionalizada 
para o trabalho exclusivo com grupos 
multifuncionais; 

Mobilidade 
Intergrupal 

• Membros não trabalham de maneira 
endógena – existência de mobilidade 
intergrupal 

• Membros não trabalham de maneira 
endógena – existência de mobilidade 
intergrupal 

 

Critérios para a 
escolha dos 
membros 

 

• Os membros são exclusivamente 
recrutados dentro da organização; 

• Educação Formal, Experiência 
Adquirida e Predisposição para a 
Aprendizagem;  

• Geralmente os membros são recrutados 
dentro da organização, embora existam 
casos em que se busca profissionais no 
mercado de trabalho; 

• Educação Formal, Experiência 
Adquirida e Predisposição para a 
Aprendizagem; 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas 
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7.2 Categoria II - o funcionamento dos grupos e os processos de aprendizagem ali 

encontrados 

 

 

Esta segunda categoria tem como objetivo examinar os processos internos de 

funcionamento dos grupos multifuncionais das empresas Alfa e Beta. Foram identificadas 

quatro subcategorias analíticas, sendo a primeira a própria hierarquia e o papel exercido pelo 

gestor dentro do grupo; a segunda subcategoria versa sobre a metodologia de trabalho 

empregada nos grupos de ambas as empresas pesquisadas, subdividindo-se em dois métodos 

distintos: Ciclo PDCA na Empresa Alfa e Stage-Gate na Empresa Beta; a terceira 

subcategoria discute a sistemática das reuniões, seus aspectos formais e informais, os 

conflitos internos e o desvio das informações ao ciclo interno; e a quarta e última subcategoria 

aborda a circulação das informações no âmbito meso-multifuncional. Ao final, será 

apresentado um quadro-resumo comparando os resultados encontrados. 

 

 

7.2.1 Aspectos hierárquicos e o papel do gestor 

 

 

A partir dos dados verificados na Empresa Alfa e na Empresa Beta, observa-se a 

existência de hierarquias formalmente constituídas por níveis de autoridade. Este tópico 

objetiva investigar o papel das estruturas hierárquicas no processo de aprendizagem grupal, 

procurando compreender de que forma a centralização de informações por parte dos líderes 

(gestores do projeto e/ou responsáveis pelo grupo) interfere no processo de aprendizagem 

grupal e como os membros com menor patente hierárquica participam das discussões e das 

tomadas de decisões grupais. 

Partindo-se das entrevistas realizadas na Empresa Alfa, percebe-se uma forte 

tendência à pouca centralização de informações no âmbito dos grupos. Entre os entrevistados 

dessa empresa, incluindo alguns gestores, foi bastante comum o relato sobre a preocupação 

em se manter um ambiente grupal propício à troca informações e ideias, às discussões sadias, 

objetivando-se atingir consensos face aos problemas que vão surgindo no decorrer do 

desenvolvimento dos projetos: 

 
Pelo menos, o que eu procurei trabalhar nesses três anos desde quando eu era 
estagiário, nesses primeiros anos. Poderia ser gerente ou não, eu contestava e 
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continuava até eu ver e entender o que ele estava falando. Ou vice versa. Eu sempre 
trabalhei assim, dessa forma. Se eu estou errado, ele vai me mostrar porque eu 
estou errado. Eu aprendi, não erro mais. Agora, e se eu estou certo. Então, eu 
sempre trabalhei dessa forma [...] (ALFA B9). 

 

Houve indicação também de que os integrantes tomam suas decisões baseadas nas 

próprias ideias e intuições, no seu repertório interno de conhecimentos, fazendo também uso 

de seu poder de persuasão, sem necessariamente ativar o recurso da hierarquia do grupo - ora 

representada pela figura do gestor do projeto -, ou pela hierarquia externa ao grupo - ora 

representada pela estrutura formal da organização. Entretanto, quando o grau de 

complexidade de determinado problema aumenta demasiadamente, ou quando o nível das 

tomadas de decisões transcende a alçada da responsabilidade coletiva, faz-se necessário 

acionar a hierarquia interna ou externa aos grupos.  

Entre os principais fatores capazes de procrastinar as tomadas de decisões coletivas, 

estão questões orçamentárias, como a deflagração do budget e as mudanças ou alterações 

bruscas de cronograma. Como forma de apoiar tais hipóteses, a seguir apresentam-se as 

opiniões de alguns entrevistados: 

 

[...] a hierarquia existe, é claro, como em qualquer lugar, mas existe uma troca de 
ideias, troca de informação, se fala: “-Olha, pode acontecer isso, mas você não acha 
melhor fazer isso.” Até se chegar a um consenso. Se não chegar em um consenso na 
reunião, sobe a hierarquia, chegando até o diretor. “-Olha, nós não encontramos 
isso aqui, o problema está aqui, o que nós vamos fazer?” [...] mas quando há 
problemas sem solução, ou que a decisão vá gastar muito dinheiro, aí vai estourar o 
budget, nesses casos a decisão final é da diretoria. Hoje, na Alfa tudo o que a 
diretoria fala é o que a gente faz [...]. Cabe a cada um que é responsável por aquela 
ação informar ao diretor os pontos positivos e os pontos negativos. Então ele toma a 
decisão final. [...] tem um exemplo clássico, há um tempo a gente teve que voltar a 
fornecer uma peça para a Fiat, compras não trazia matéria prima, a gente não 
comprava desde 2005, era uma coisa que a gente não tinha outra solução. 
Engenharia tinha uma solução de achar uma máquina não sei onde. Enfim, parou, 
rodou o processo e falou: “-Não, nós vamos falar com o diretor e mostrar tudo isso 
para ele” (ALFA A1). 

 
[...] acho que é normal a hierarquia dentro do grupo. Tem que ter um responsável 
pelo grupo, mas quase nunca é um gerente. Geralmente é um cara da área mais 
técnica, então quando a gente decide as coisas dentro do grupo, sempre passa pelo 
aval do líder do grupo. Na verdade nem não é passar pelo aval, porque a discussão 
dos problemas é feita com todo mundo junto. Ele analisa e põe na ata, aquilo vai 
virar uma meta. Depois joga na linha, vê o que dá. Se, deu certo, beleza, senão, a 
gente vê o que houve (ALFA A3). 
 
[...] ah! Sempre terá o responsável pelo projeto, que é o líder do grupo. Mas, por 
exemplo, a hierarquia de fora, se alguém é gerente, por exemplo, dentro do grupo 
acaba que não. Surgiu algum problema, se o pessoal que não é de chefia saber dar 
uma resposta, eles podem falar. Aliás, devem, estão ali pra isso (ALFA A4). 
 
[...] sim, ela é respeitada. Quando eu vejo que a situação está difícil, vai chegar ao 
ponto de não respeitar, eu procuro entender para ver o que está acontecendo. Eu não 
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chego de cara: “-Ah, você não vai fazer? Que se f... Eu vou falar com seu gerente 
ou com seu chefe” (ALFA B5). 
 
Nossa, o pessoal aqui é muito tranquilo em relação a isso. Dentro do grupo não tem 
essas coisas. Por exemplo, tem pessoal de tudo quando é formação, alguns são 
chefes fora do grupo, mas aqui dentro a gente fala a mesma língua. Eu acho que o 
líder deve responder pelo grupo fora dele, mas aqui dentro é bem tranquilo, assim. 
Todo mundo participa, discute [...] (ALFA B8). 

 

Outras vezes, quando há necessidade de intervenções por parte do gestor do projeto, 

ou quando deve-se fazer uso da hierarquia interna, nota-se que o papel do gestor será mais de 

conselheiro e questionador a respeito dos problemas encontrados, do que do exercício 

exacerbado da autoridade, o que leva a crer que existe uma preocupação em se manter um 

ambiente mais harmônico dentro dos grupos na Empresa Alfa: 

 

[...] eu realmente colo na pessoa: “-E aí? Por que está acontecendo isso ou por que 
não dá para fazer isso?” É muito simples você chegar no gerente dele e fala“-Olha, 
o seu funcionário está acontecendo isso, isso e isso.” Isso aí é a coisa mais simples 
que tem. E obviamente que vai fazer? Vai. Mas não vai cativar harmonia no grupo. 
[...] Não vai cativar o companheirismo, a amizade no grupo. Porque, além de tudo, 
pode ser o grupo do que for, se houver companheirismo, amizade e respeito com o 
outro, eu acho que não precisa ficar levantando a bola, assim, toda hora: “-Oh...” 
Falando para o superior dele: “-Olha, o seu funcionário, eu acho que...” Ninguém é 
criança aqui. Cada um sabe o que faz, o que não faz. Cada um é dono do seu 
próprio nariz (ALFA B5). 

 

Todavia, há momentos em que só o responsável pelo grupo ou a pessoa que exerce 

algum papel de liderança dentro dele poderá tomar decisões mais assertivas, 

responsabilizando-se pelos rumos do projeto. Por esse motivo, nos grupos da Alfa, os 

entrevistados concordaram que existe uma hierarquia interna e um respeito comedido a ela, ou 

seja, respeita-se até onde se pode ou até onde se deve. No mais, quem tiver condições e 

conhecimento para manter um nível de discussão mais aprofundado o fará, 

independentemente do cargo que ocupe na organização ou da função que exerça no grupo.  

Nas ocasiões em que o gestor desempenha uma função menos típica de chefe e mais 

de orientador e de coordenador, nota-se o reconhecimento dos membros sobre a importância 

dessa figura-chave, servindo de referência quanto às questões mais polêmicas que surgirem, 

aspecto também identificado em estudo desenvolvido por Dixon (1999).  

No entanto, nem só de controvérsias e polêmicas vive um grupo multifuncional. 

Enquanto coaching, uma das principais responsabilidades do responsável pelo grupo será 

assegurar o fluxo constante de informações aos demais membros. Espera-se que esta figura 

seja de alguém possuidor de um conhecimento diferenciado sobre o produto/processo que se 

pretende desenvolver. Não um guru sempre pronto e seguro para encontrar todas as respostas 
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sobre as diversas questões que irão surgir, mas uma pessoa com habilidades humanas 

distintas, capaz de coordenar um grupo a encontrar suas próprias respostas diante dos 

múltiplos caminhos a serem tomados. A seguir, alguns excertos encontrados na declaração do 

entrevistado ALFA B6 corroboraram este pensamento: 

 

[...] tem sempre um cabeça sim. Sempre o coordenador de produto é considerado 
líder, onde ele é responsável em passar as informações para a gente. E quando tem 
um problema, geralmente o líder se dá pelo supervisor da produção, que é sempre o 
cara que faz a peça e conhece a peça. Então, ele sempre é responsável em puxar 
esse negócio. [...] sempre puxa o pilar de supervisor de produção como o líder para 
manusear, para acompanhar esse... Mas o que manda mesmo é a parte de 
conhecimento. Às vezes o coordenador de projeto conhece um pouco de tudo. E 
geralmente a gente tem uma pessoa que conhece mais o processo do que essa 
pessoa. Então, ela é importante nisso, ela tem um know how maior naquele tipo de 
ferramenta ou algum tipo de processo. [...] Há hierarquia aqui, é lógico, é seguida 
sim, porém a gente sempre analisa qual é o melhor caminho a seguir. Dentro do 
grupo isso não é muito levado em consideração. No meu caso, por exemplo, nunca 
aconteceu de algum componente da equipe, por ser gerente ou ser coordenador, ou 
engenheiro, querer tomar uma posição de hierarquia dentro do grupo, como ter a 
voz mais alta ou querer justificar. [...] No meu grupo hoje tem um estagiário, que 
participa sempre com a gente e para a gente ele é como se fosse qualquer um ali. 
Não tem diferença de hierarquia, porque ali a gente está focado em um objetivo só. 
Então, para a gente, a hierarquia ali não resolve nada. [...] O líder sempre ajuda. 
Vamos dizer assim, ele não tem o know how do que cada pessoa da sua área tem, 
porém, ele está sempre do lado para tentar aprender e para tentar ajudar. Porque, às 
vezes, a gente tem uma falta de mão de obra ou falta de tempo mesmo, que a gente 
está na correria e o líder está sempre disposto a ajudar e sempre disposto a, no caso, 
ceder uma mão de obra ou ceder o espaço dele mesmo, para ajudar. 

 

Por si só o fato de haver indivíduos agrupados favorece a existência de pessoas que os 

represente, mesmo quando a tradição do grupo ou da organização seja para a formação de 

ambientes menos centralizadores. Entretanto, há grupos que realmente necessitam de uma 

figura representativa que possa conduzi-los aos objetivos estabelecidos no seu nível meso.  

Focando nos processos grupais da Empresa Beta, o papel do responsável pelo grupo 

pode não ser, unicamente, o de coordenar e orientar. Neste caso, deverá haver algum tipo de 

controle dentro do grupo, mesmo que seja com o objetivo de padronizar as informações e 

facilitar a aprendizagem dos membros internos. Tal controle será feito em decorrência de 

informações provenientes do nível do indivíduo, conforme os três aspectos discutidos 

anteriormente (educação formal, aquisição de experiência e predisposição para aprender), 

perpassando pelas informações geradas no âmbito do próprio grupo e externamente a ele. 

Segundo os dados das entrevistas realizadas, o controle exercido dentro do grupo estará 

relacionado principalmente à filtragem e padronização de informações no sentido de criar 

uma linguagem única, conforme o grau de entendimento e percepção dos membros.  
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O gestor responsável torna-se o agente catalisador de informações, agrupando um 

conjunto de informes (documentos, dados ou observações), analisando-os, interpretando-os, 

integrando-os e disponibilizando-os para o grupo (ciclo interno de informações) de forma a 

habilitá-lo a tomar decisões próprias e mais seguras, relativas a uma linha de ação ou a uma 

conduta de manobra. Nesse processo de padronização, a meta será atingir os objetivos 

definidos no projeto no menor tempo possível, como detectado na declaração de BETA B15: 

 

Então eu diria que o líder do grupo centraliza informações, mas o líder também 
pode selecionar quem tem direito de modificação, não só de leitura, então vem... a 
centralização é mais orientativa do que forçada, então pode haver membros do 
grupo que também têm permissão de modificações na documentação e no fluxo de 
informação. 

 

De acordo com as observações feitas na Empresa Alfa, a redundância verificada na 

atividade de transmissão e compartilhamento de informações é um importante meio de se 

garantir a eficácia do processo de aprendizagem grupal. Todavia, no âmbito dessa empresa, a 

dinâmica interna dos grupos multifuncionais mostrou que o tempo despendido em atividades 

de repetição e reverificação de informações não é uma realidade, dado aos apertados 

cronogramas internos. Ao exercer o papel de agente catalisador, o gestor do projeto evita o 

desperdício de tempo, permitindo, assim, que o grupo aprenda de forma mais dinâmica. A 

seguir, o entrevistado BETA B15 expõe seu ponto de vista em relação ao papel de agente 

catalisador exercido pelo gestor do grupo. Mais adiante, o entrevistado ALFA C10 observa o 

desperdício de tempo verificado nas reuniões da Empresa Alfa, mostrando um ponto fraco 

dessa empresa em relação ao controle do fluxo de informações. 

 

Mas como a maioria dos nossos desafios é técnico, a gente tem que preferido, às 
vezes mais do que o técnico também tem algumas atividades de gerenciamento e 
muitas vezes esse gerenciamento é de uma maneira já padronizada para evitar 
qualquer necessidade de ficar inventando maneiras de gerenciamento. Então o 
gerenciamento você já vai em uma ferramenta pra isso e o principal foco dele é 
tempo (BETA B15). 
 
Não precisaria perder tanto tempo se deslocando para uma sala de reunião algumas 
horas ou minutos do dia, sendo que se a informação fosse bem vinculada, fosse 
muito bem conversada, talvez não precisasse da reunião (ALFA C10). 

 

Enquanto agente catalisador, o gestor de um grupo não precisa ser um possuidor de 

um conhecimento altamente técnico e especializado a respeito dos procedimentos 

operacionais correlatos ao produto/processo a ser desenvolvido. Tal conhecimento cabe 

principalmente aos demais membros, como os operários, os auxiliares, os analistas e os 
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engenheiros. Ao gestor, cabe entender e dominar o fluxo de informações que dinamiza o 

processo de aprendizagem grupal, podendo carecer de algumas habilidades humanas, tais 

como a capacidade de mediar discussões, de contrapor confrontos, de empregar o uso de 

informações relevantes ao grupo, de saber identificar e descartar informações inúteis, de 

discernir sobre os equívocos cometidos pelos indivíduos e orientá-los corretamente na 

ocorrência de desvios. Tais atitudes abrirão precedentes para que outros indivíduos possam de 

fato participar do processo grupal, aprendendo no seio da coletividade e não necessariamente 

na confiança de que alguém os ensine.  

A Figura 15 demonstra a dinâmica do fluxo de informações dentro de um grupo 

multifuncional. Foi concebida a partir dos dados analisados, procurando-se adicionar todos os 

elementos percebidos em ambas as organizações pesquisadas. De acordo com essa figura, 

percebe-se, uma vez mais, a relevância da educação formal e da experiência adquirida pelos 

membros, servindo como atributos profissionais capazes de manter as salutares discussões no 

âmbito interno, reforçando, assim, o ciclo interno de informações disponíveis ao grupo, 

continuamente abastecido pelas informações advindas do seu ambiente externo. Já a 

predisposição para aprender recebe maior destaque, pois opera como principal fator de 

propulsão do ciclo interno de informações.  

No centro desse processo encontra-se a segurança psicológica dos membros do grupo, 

antecedendo e permitindo que o gestor do projeto exerça sua essencial função de agente 

catalisador. 
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Figura 15 – Ciclo interno de informações de um grupo multifuncional 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Dados da própria pesquisa (2013) 

 

  Como forma de dar suporte a este entendimento, a seguir, alguns trechos da 

declaração de ALFA B9: 

 
[...] é o fato de que o grupo é controlado pelo líder, ele controla as informações que 
são passadas pro cliente [...]. Eu tenho um coordenador de produto que é o cara que 
centraliza as informações e distribui pro grupo e faz esse controle da formação que 
um tem distribuir pra todos, todos saem com a mesma informação e o 
gerenciamento de todo o projeto, o que cada um tem que fazer, se interfere na 
função do outro e como que funciona isso; mas tem uma pessoa sim, que faz a 
liderança. [...] normalmente para a tomada de decisão é respeitada a hierarquia, mas 
no momento de discussão, de propor ideias, de discutir sobre o assunto, todos estão 
no mesmo nível. [...]. depende muito do conhecimento da pessoa, Vai estar mais 
ligado ao conhecimento. Se a pessoa conhece mais, é difícil, eu tenho, sei lá, um 
operador de máquinas vai conhecer muito mais do processo que ele faz lá embaixo 
que o engenheiro de processo, por exemplo. [...] o engenheiro fala “eu quero que 
faz por cima”, aí ele fala “olha, eu fazia por cima e dava problema, por baixo 
acontece isso e vai bem”, aí o cara engenheiro vai ter que voltar lá e analisar como 
que, e se por baixo realmente está ok e mantém; então vai mais do conhecimento. 
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Ainda na Empresa Alfa, a partir das discussões coletivas internas, quando não se 

consegue chegar a um consenso a respeito de problemas a serem resolvidos e decisões a 

serem tomadas, o processo decisório deixa de incidir estritamente em nível grupal, cruzando 

os limites meso-multifuncionais, passando a acessar, deste modo, a hierarquia da organização. 

Conforme dados das entrevistas, para que isso ocorra, é preciso também que o gestor 

dê abertura aos membros, havendo possibilidade de que a hierarquia externa ao grupo seja 

acessada inclusive por indivíduos que não sejam líderes, sem que haja o risco de ocorrer 

injúrias e retaliações. As explicações de ALFA B9 justificam esta ideia: 

 

[...] hierarquia seria o seguinte: quando você pega um grupo, o líder seria o líder, a 
pessoa que toma a decisão, no final das contas. Mas, muitas vezes, essas decisões 
que nós tomamos são contestadas e nós precisamos envolver pessoas da hierarquia 
da empresa, ao invés da hierarquia do grupo multifuncional, da equipe. Então, 
muitas vezes, se cria barreiras onde temos que envolver gerente daquele funcionário 
ou mesmo a própria diretoria. [...]  na minha visão, não seria necessário um 
envolvimento tão alto dessa hierarquia da empresa, em cima de uma discussão que 
em uma equipe multifuncional resolveria. [...] É respeitada a hierarquia de fora, 
como prática. Na prática é assim que funciona. 

 

Contudo, haverá situações em que o responsável pelo grupo nem sempre agirá de 

forma tão democrática. Nesses casos, ele mostrará aos membros subordinados sua autoridade, 

expondo quem de fato comanda o grupo. Este posicionamento mais centralizador foi 

encontrado na Empresa Beta. Entretanto, tal comportamento não é uma novidade, já que 

muitos membros esperam essa atitude da pessoa que os representa, ou, em outros casos, a 

própria organização determina que o costume seja esse, como explica BETA A14: 

 

[...] se eu estiver em um mesmo grupo com um estagiário que dá uma opinião e o 
gerente contesta. O estagiário fica quieto. Isso existe [...]. Já a liderança dentro 
grupo não costuma exercer papel de coaching. Isso não. A liderança acho que é 
mais direcionada, mais focada pra que o andamento esteja bem monitorado. 
 

Na Empresa Beta, o respeito à hierarquia organizacional dentro dos grupos pode ser 

verificado com maior frequência do que na Empresa Alfa. Na organização Beta, o processo 

grupal também mostrou-se muito mais formalizado e, em alguns momentos, os membros 

indicaram maior contenção em expressar-se abertamente, como mostra as afirmativas de 

BETA A12: 

 

Existe a própria hierarquia da empresa, que deverá ser respeitada dentro do grupo. 
É. Como eu posso falar... não é que considera mais, mas eu... (inaudível) chega e 
vai falando, né... acho que ele tem liberdade de falar, está participando do grupo ele 
tem plena... o que eu vejo é que um cara nessa posição, ele fala menos, 
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normalmente...[Ele fala menos?] [...] Ele conhece menos, então a participação é 
mais... ele se contém. 

 

A partir do momento em que um indivíduo ingressa em um grupo, ele carregará 

consigo o cargo exercido no âmbito da organização. Vale lembrar que, diferentemente da 

Empresa Alfa, os grupos multifuncionais fazem parte da própria estratégia de trabalho da 

Empresa Beta, ou seja, os cargos são distribuídos de acordo com a estrutura matricial dos 

grupos de trabalho, como mostrado nos trechos abaixo. 

 

Há uma hierarquia fora do grupo, como gerentes e diretores, e dentro do grupo elas 
são respeitadas, dentro do projeto você tem os cargos, tanto é que todos os projetos 
vão pra um fórum onde existem a gerência, a diretoria, que ela é envolvida e que 
daí ela fala assim “esse projeto vai pra frente”, ou não; a gente tem que mostrar pro 
Robert que aquele projeto está sendo, está cumprindo aquilo que a gente esperava 
ou não, se a gente precisa de aumento de (inaudível) ou de tempo, se... esse grupo é 
que faz essa aprovação. [...] então, o líder do projeto vai lá pra mostrar o quanto ele 
precisa, porque que ele precisa, mostrar a essência do que ele precisa para o grupo 
pra poder liberar (BETA A11). 
 

Existe a própria hierarquia da empresa, que deverá ser respeitada dentro do grupo. 
(BETA A12). 
 

Existe, com certeza. É a própria hierarquia de fora que vai ser a de dentro (BETA 
A15). 
 

Talvez de nível hierárquico externo seja muito respeitado dentro do grupo porque, 
externo ao grupo, a pessoa é gerente e tal, diretor e tal... dentro do grupo, às vezes 
procura se manter essas hierarquias externas, se respeitar muito, e isso de acordo 
com os autores, é um fator que prejudica aprendizado, que o correto seria a 
organização tentar suavizar essas diferenças de poder pra que possa ocorrer a 
aprendizagem com maior facilidade. [...] dentro dos meus grupos de projeto são 
todos, digamos assim, engenheiros, não tem nenhum gerente que faça parte do 
grupo do projeto, então são pessoas – vamos dizer assim – todos num... pode ter um 
cargo maior ou outro, mas são todos subordinados a um gerente, não o mesmo 
gerente mas gerentes de diferentes áreas [...]. [..] então acho que não tem esse 
problema. Eu acho que isso vai depender também... tem a questão de respeito, você 
sabe que aquela pessoa tem muito mais experiência que você e então você vai 
procurar ter a opinião porque tendo o aval daquela pessoa você vai com mais 
segurança de que está tudo dando certo (BETA B18). 
 
Bom, para responder esta sua pergunta devo dizer que respeitamos tanto a nossa 
liderança, do grupo de RH, nossa gerente, a A. quanto a supervisão e gestor do 
projeto... Então, a hierarquia é respeitada em todos os âmbitos, dentro do próprio 
grupo de RH e também nas situações de trabalho dentro dos grupos multifuncionais 
quando um membro do RH está atuando (BETA C19). 

 

O grupo respeita, porque ela é mantida dentro do grupo, neste caso é mantida sim. 
Sempre vai existir o respeito à hierarquia externa (BETA A14). 
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O respeito pela hierarquia externa não significa necessariamente que as pessoas no 

âmbito desses grupos não tenham voz ativa nas reuniões ou na ocorrência de discussões em 

torno dos problemas intrínsecos a qualquer projeto:  

 

Em relação à liderança, tem sim, nos grupos multifuncional. [...] Uma coisa importa 
é que a gente tenta suavizar essa liderança, que até mesmo de poder, são diferenças 
de poder, o estagiário tem muito menos poder que um diretor, mas pra conseguir 
um objetivo final, o líder dá um direcionamento pra que isso seja suavizado (BETA 
A14). 

 

No caso do entrevistado BETA A13, que se encontra em uma posição hierárquica 

inferior, há indícios de que a hierarquia externa seja pouco respeitada dentro do grupo onde 

atua, pois ele afirma possuir uma forte voz ativa nas discussões internas. Entretanto, o que se 

nota neste caso é que esta pessoa também passou pelo mesmo processo de aprendizagem a 

partir da prática do trabalho grupal, embora não tenha total percepção sobre isso. Infere-se 

que tanto o conhecimento trazido para dentro do grupo, proveniente de experiências anteriores 

ou por meio de educação formal, quanto a predisposição para aprender sejam fortes indícios 

para que o processo de aprendizagem tenha sido mais rápido do que o normal, fazendo com 

que o estagiário (BETA A13) se tornasse uma referência dentro do seu grupo, como mostra o 

recorte a seguir: 

 
Na verdade elas não existem, por exemplo, no meu caso, onde eu sou júnior e 
vários outros e outros no meu departamento já são pleno, mas em muitas – como eu 
já tenho bastante tempo de empresa apesar de ser júnior – eu acabo sendo referência 
pra vários processos ou métodos [...] Então... isso não acontece só comigo, acontece 
na companhia como um todo, mesmo fora daqui, do centro tecnológico; eu não vejo 
muito isso, existem algumas coisas de hierarquia assim, por exemplo, o diretor – 
mas é um cara que tem praticamente vinte, trinta anos de empresa – esse cara é 
muito reconhecido, a experiência dele é muito forte, mas o fato de “aquele cara é 
sênior e eu sou júnior”, isso as pessoas não enxergam, normalmente não. 

 

Outro aspecto que deve ser considerado na Empresa Beta é que grande parte das 

pessoas que lá trabalham possuem um alto grau de escolaridade. Mesmo que seja uma 

característica da empresa a consideração e apreço às hierarquias, a própria natureza do 

trabalho coletivo desenvolvido por seus empregados assenta-se no uso de criatividade. Dois 

entrevistados da Empresa Beta confidenciaram que pessoas altamente escolarizadas e 

dependentes da capacidade criadora, provavelmente não aceitarão subordinações exageradas e 

muito menos que a informação - principal matéria-prima para a aprendizagem – fique 

centralizada na figura de um gestor.  
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Segundo se observou, para que se possa cumprir com os objetivos do trabalho grupal, 

é provável que o grupo inteiro se interaja. A interação nem sempre estará relacionada 

necessariamente a um tipo de ambiente harmônico, artificialmente fabricado, mas ao ambiente 

onde a segurança psicológica se faça presente constantemente, o que demandaria por parte de 

seus membros posicionamentos críticos e discussões acaloradas procurando atingir consensos. 

O trecho a seguir foi extraído das afirmações de BETA A14 e tem como objetivo 

mostrar a importância do grupo enquanto entidade única, não fragmentada. Ao final de suas 

considerações, esse entrevistado enfatiza o respeito à hierarquia grupal, entretanto, ressalta a 

importância das tomadas de decisões coletivas oriundas do entendimento grupal coletivo e 

não da palavra final do gestor do projeto.  

 

Efetivamente tentando pensar que existem formas, por exemplo, não existe 
distinção em que, quando é realizado uma reunião pelo grupo, é o grupo todo, não 
existe separações. No caso as reuniões nunca são separadas, sempre com todo 
mundo junto, independente da função [...]. Imprimem com o grupo, as tomadas de 
decisão também são realizadas pelo grupo, então... eu acho que o respeito a 
hierarquia ok, mas a tomada da decisão é respeitada então a voz do grupo. 

  

 

7.2.2 Metodologia de trabalho dos grupos 

 

 

Nesta subcategoria será apresentada a questão da metodologia de trabalho empregada 

dentro dos grupos multifuncionais, não objetivando o aprofundamento teórico, mas 

pretendendo, acima de tudo, apresentá-las e subsequentemente discuti-las à luz da 

aprendizagem grupal, levando-se em consideração algumas de suas premissas básicas.  

O primeiro método a ser apresentado foi encontrado na Empresa Alfa, trata-se do 

Ciclo PDCA. O segundo método identificado denomina-se Stage-Gate, amplamente 

difundido e aplicado na condução dos trabalhos grupais na Empresa Beta. Eles possuem 

características distintas e denotam se encaixar harmonicamente conforme o perfil de trabalho 

de cada organização e os objetivos definidos pelos seus grupos. 
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7.2.2.1 Ciclo PDCA 

 

 

Conforme as observações realizadas na Empresa Alfa, de acordo com o APQP, todos 

os projetos passarão por um ciclo de vida no qual algumas diretrizes deverão ser 

obrigatoriamente realizadas, sendo elas: iniciação, planejamento, execução, controle e o 

encerramento. A iniciação e o encerramento são os momentos festivos de qualquer projeto, 

entretanto, os três processos intermediários (planejamento, execução e controle), segundo um 

dos gerentes de operações da Empresa Alfa, caracterizam-se nas fases mais críticas, 

necessitando de aporte metodológico que seja de fato eficaz, que neste caso específico 

abrange quatro ciclos distintos: plan, do, check, act (PDCA).  

Baena (2009) ajuda a entender melhor o método PDCA, cujo foco está na melhoria 

contínua da qualidade e na aprendizagem. Essa metodologia foi concebida inicialmente por 

Walter A. Shewart na década de 1920, passando a ser conhecido mais tarde como Ciclo de 

Deming, já que esse consultor (à época) difundiu-o amplamente no Japão após a II Guerra 

Mundial. O Ciclo PDCA é, na realidade, uma técnica que permite o acompanhamento de 

processos de gestão, podendo também ser aplicado como forma de gerenciamento contínuo 

das atividades organizacionais vinculadas aos projetos. 

 
O que fundamenta o uso das boas práticas de gerenciamento de projetos é algo 
muito simples e completo: o PDCA (plan – do – check – act). Quem compreender e 
aplicar bem o PDCA conseguirá ter sucesso na aplicação do gerenciamento de 
projetos, qualquer que seja sua fonte de boas práticas. (PASSOS, 2008b, p. 80) 
apud (BAENA, 2009, p. 18). 

 

Na Empresa Alfa, os resultados das ações de iniciação são utilizados como startup 

para as ações a serem tomadas durante o planejamento. Os processos de controle ocorrem 

simultaneamente com os de execução e, dependendo dos resultados da análise de execução 

feita no processo de controle, pode-se voltar a executar ações de planejamento, reiniciando 

assim o ciclo com a incorporação da aprendizagem refletida na mudança e melhoria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

Figura 16 – Metodologia PDCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído de Veras (2010) 
 

De acordo com a Figura 16, aplicado na gestão de projetos, Veras (2010) explica que a 

metodologia PDCA englobará os seguintes aspectos, a saber:  

 

Planejamento (P): o planejamento depende da fase de iniciação do projeto, uma vez 
que as atividades planejadas devem ser somente as necessárias para cumprir o 
escopo do projeto definido na proposta; execução (D): treinar se necessário, 
executar o planejado, gerenciar o projeto, documentar a execução, consultar o 
planejamento para as próximas atividades, acompanhar a qualidade dos produtos e 
atualizar o arquivo do plano do projeto no MS Project; verificação (C): fazer 
reuniões periódicas, avaliar o executado em relação ao planejado, avaliar o 
desempenho do projeto, avaliar solicitações de mudança e rever o plano de riscos, 
se necessário; ação (A): tomar as ações corretivas e fazer ajustes no planejamento, 
se necessário, encerrar o projeto com propostas de aproveitamento dos seus 
produtos do projeto e respectivos indicadores para acompanhamento dos resultados 
esperados. Em projetos, considerando a singularidade de sua execução, pode 
ocorrer uma sobreposição entre os processos D, C e A para as atividades que nunca 
foram executadas antes. (VERAS, 2010, p.1). 

  

As observações realizadas na Empresa Alfa atestaram que a metodologia PDCA 

poderá agregar nos seus ciclos algumas ferramentas de gestão que servirão de suporte às 

tomadas de decisões grupais, tais como brainstorming, histograma, diagrama de causa e efeito 

(Diagrama de Ishikawa/Espinha de Peixe), 5W2H, benchmarking, things gone right – things 

gone wrong (TGR-TGW), thirty nine steps, lições aprendidas, failure mode and effect 

analysis (FMEA), entre outras conforme atestam as falas abaixo:  
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Outro fator importante que eu acho que foi determinante, foi que quando eu entrei 
para a qualidade, me deparei com muitas ferramentas. Até porque eu imagino que 
uma pessoa que não tem a formação que eu tenho, teria uma dificuldade bem-
maior. Porque eu já era familiarizada. Eu não tinha prática, mas, a teoria, já venho 
acompanhando desde o início da faculdade. Então eu domino muito bem o 
ISHIKAWA, que é o que eu falei na reunião e o Ciclo PDCA (ALFA B8). 
 

Chama trinta e nove passos. É o thirty nine steps, porque é em inglês, mas é os 
trinta e nove passos. Ele tem trinta e nove etapas pra você cumprir no projeto pra 
finalização do projeto. Vai desde o pedido do cliente, passando por FMEAS de 
projeto, por programas de processo, planos de controle, lições aprendidas... todo, 
até a entrega das amostras e linha de produção [...]. É trabalho da corporação que é 
aplicado dentro de cada grupo [...] Infelizmente ele é privativo, faz parte da 
estratégia de aprendizagem e competitividade interna, isso não pode ser liberado 
[...] Você pode citar que a Alfa utiliza um sistema interno chamado de trinta e nove 
passos pra desenvolvimento, mas eu não posso te fornecer ele, salvo autorização da 
diretoria (ALFA B9).  

 

 Apesar de possuir uma racionalidade cíclica, focada continuamente na aprendizagem e 

na melhoria da qualidade, é interessante perceber que a metodologia PDCA é flexível, 

diferentemente da metodologia Stage-Gate empregada na Empresa Beta, que será 

apresentada na próxima subseção.  

O fato de possibilitar a agregação de ferramentas de gestão e controle, o Ciclo PDCA 

permite que os membros do grupo multifuncional tenham condições de tomar suas próprias 

decisões não somente baseadas em dados de origem técnica, mas principalmente por meio da 

reflexão, que será aplicada nas situações de surgimento de problemas, fato esse inerente a 

qualquer projeto ou grupo multifuncional. Os momentos de reflexão serão fundamentais à 

aprendizagem grupal, entretanto, para que tais situações possam ocorrer, é preciso que o 

ambiente grupal interno esteja propício a sua ocorrência na qual, segundo Dixon (1996) e 

Edmondson (1999), a rigidez deverá ceder espaço à informalidade e à coerção pela segurança 

psicológica. De acordo com as observações realizadas na Empresa Alfa, os momentos de 

reflexão eram praticados principalmente nos encontros presenciais dos grupos 

multifuncionais. 

No trecho a seguir, a entrevistada ALFA B8 recebe do auditor da montadora algumas 

instruções técnicas para a resolução de determinado problema identificado pelo grupo. 

Percebe-se que o auditor faz questão de afirmar que não estava ali para prestar um 

treinamento aos membros do grupo, mas para uma conversa informal, no sentido de refletirem 

juntos, obtendo considerações pessoais sobre o Ciclo PDCA e a situação de trabalho que 

demandou seu uso. 
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Logo no início, quando foi formado o grupo, o pessoal da montadora, que eu estava 
contando, esteve aqui e ele não gosta de chamar como treinamento. Ele veio, 
segundo as palavras dele, um bate-papo, mas foi explicar toda a metodologia do 
PDCA e reforçar como se faz um brainstorming, como chega ao Ishikawa [...]. 
Primeiro passo: Identificar o problema. Segundo: Analisar. Então, ele sempre 
repassa com a gente, não é um treinamento formal. Não tem uma instrução, uma 
apostila. Tem a apresentação dele, inicial. Mas não é uma coisa que eu vou lá, 
assino [...]. 

  

A forma de se conduzir as discussões no âmbito meso-multifuncional irá depender 

muito do costume empregado dentro do grupo. No entanto, por meio da análise de conteúdo 

das entrevistas conduzidas na Alfa, a metodologia PDCA requer um ambiente menos rígido, 

onde possam existir possibilidades de debates abertos e reflexão por parte de todos os 

envolvidos. Aqui há indícios de que a racionalidade burocrática fica em segundo plano ao se 

aplicar o método PDCA. 

 

Não, não tem normas. É uma coisa que ele repassa a cada vez que vem, as coisas 
vão surgindo de acordo com o ritmo do trabalho, com as metas da nossa reunião 
(ALFA B8). 

 

Embora a literatura sobre processos produtivos reforce os pressupostos técnico-

analíticos da metodologia PDCA, de acordo com o que se viu e ouviu de três pessoas que 

integravam grupos multifuncionais na Empresa Alfa, a reflexão deve fazer parte da essência 

do Ciclo PDCA, permitindo o seu adequado funcionamento. Parte-se, então, de uma 

perspectiva técnico-analítica, para uma perspectiva analítico-reflexiva, como demonstra a fala 

de ALFA B8: 

 

Então é assim [...]. Como a gente trabalha muito em cima do Ciclo PDCA, envolve 
também uma questão de reflexão muito grande com todo o pessoal dentro do grupo, 
certo? O pessoal fala que o PDCA é uma ferramenta de gestão, mas para quem não 
sabe usar ele. Na verdade ele é muito mais reflexão e análise, do que você, 
necessariamente, determinar alguma instrução específica. Isso não se aplica, não é o 
objetivo do Ciclo PDCA. Ainda mais porque tem uma particularidade em relação à 
Montadora, que puxa, ainda, um fator externo ao Ciclo PDCA, que envolve mais 
reflexão ainda. 

 

Supõe-se, assim, que o Ciclo PDCA seja de fato alimentado pela reflexão, nas 

reuniões grupais, além de contar com a presença dos membros que oficialmente compõem o 

grupo multifuncional, sempre que necessário, ter-se-á também a presença de indivíduos não 

membros que podem contribuir com o processo reflexivo coletivo.  

Esse tipo de aprendizagem que ocorre no nível coletivo também foi percebido por 

Dixon (1999), já que o membro intercorrente não está oficialmente engendrado na 
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composição do grupo multifuncional, muito embora seja um partícipe possuidor de exímias 

habilidades de manejar as informações que lhe dizem respeito e ao grupo. Segundo a autora 

(DIXON, 1999), tais situações de trabalho requerem, acima de tudo, pessoas capazes de 

interpretar, analisar e sintetizar informações. 

Conforme se observou, a reflexão pode ser encontrada logo na fase “P” (planejar) do 

Ciclo PDCA. É importante salientar que o processo reflexivo poderá ser seguido por 

cobranças diversas como prazos, melhorias produtivas e demais pressões típicas de 

organizações automotivas. No âmbito grupal da Empresa Alfa, refletir não significa, 

necessariamente, abster-se dos compromissos para ficar divagando sobre os problemas 

difíceis de serem resolvidos, muito pelo contrário. Os momentos de reflexão existem 

exatamente para permitir que o grupo solucione seus desafios de forma prática e objetiva por 

meio de discussões, compartilhamento de ideias, reunião de pontos de vista homogêneos 

formando um todo. A aprendizagem grupal não se limita à soma das aprendizagens 

individuais de forma fragmentada, mas na congregação consensual de várias visões distintas 

do mundo que cerca seus membros. 

 No excerto a seguir, o entrevistado ALFA A4 afirma que as reuniões de planejamento 

começam verificando-se as metas definidas na reunião anterior. Nos casos efetivos nos quais 

as metas foram cumpridas, o membro do grupo deverá expor com riqueza de detalhes os 

motivos pelos quais o objetivo fora atingido, gerando, assim, algum aprendizado para o grupo 

e servindo também como forma de valorizar o esforço empreendido pelo colega perante todo 

o grupo. Quando as metas não são atingidas, uma nova programação deverá ser feita e o 

membro responsável explicará aos colegas as razões pelas quais houve falha no cumprimento 

da meta, fato também gerador de aprendizagem grupal. Embora as falhas dos colegas possam 

trazer certo alívio para quem conseguiu fazer bem seu dever de casa, no final das contas, as 

responsabilidades incidirão sobre o grupo inteiro. Portanto, a meta passa a ser grupal e não 

mais individual, pois o próprio grupo será responsável pela sua redefinição e eleição das 

pessoas mais aptas a solucionarem. 

 
As coisas são mais determinadas nas reuniões de projeto. Sempre é assim, a cada 
reunião, verifica as metas anteriores. Cumpriu? Beleza! Como? Explica aí como foi 
feito. Então, o camarada vai ter que explicar direitinho como ele fez para atingir 
aquela meta dele. Às vezes a meta é muito difícil. Às vezes a gente pensa assim, 
“nossa, coitado dele”. Aí, durante aquele período a gente sabe que o camarada vai 
ter que ralar muito, né? Não é fácil não. Mas a gente acaba que estando tudo dentro 
do mesmo barco, porque se ele vai mal, o grupo vai mal. A única coisa que deixa a 
gente mais ou menos tranqüilo é que aquela responsabilidade não é sua, é dele! 
Então, assim, a gente até sabe que deve ajudar o cara, ser colega, até porque é tudo 
integrado aqui. Mas se dá algum pepino, mesmo todo mundo ajudando, ele vai ter 
que responder isso na reunião para o líder e na frente de todo mundo. Pior quando 
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vem gente da montadora aqui. Os caras não querem nem saber, vão em cima 
mesmo da pessoa, não tem essa, ah... Ele não conseguiu fazer.  

 

Na fase “D” (fazer) do Ciclo PDCA, por meio do relato do entrevistado ALFA A3, o 

processo de aprendizagem coletiva fica bastante claro, ocorrendo de forma suplementar a 

aprendizagem grupal: 

  

Então participa os operários líderes, mas quando precisa qualquer outro operador 
também participa, pois como no Brasil você faz inovações tecnológicas e 
adequação tecnológica etc faz com que o cara que está com a mão na massa tenha 
uma visão diferenciada do engenheiro. Ou seja, o engenheiro ou quem está fazendo 
o desenvolvimento, no caso a maioria dos membros do grupo, enxerga muito 
tecnicamente e o operador enxerga muito praticamente. Então essa interação acaba 
culminando num processo geralmente robusto, capaz e de baixo custo. 

 

Conforme o entrevistado ALFA A3, o processo de aprendizagem coletiva torna-se 

claro quando um operário, possuidor de grande habilidade perceptiva, contribui com 

informações valiosas ao grupo multifuncional a respeito das características físicas da borracha 

no seu processo extrusivo.  

Do ponto de vista teórico, não dar voz aos operários intercorrentes ou subestimar suas 

percepções sobre o mundo que os cerca caracteriza-se em uma grave falha que um grupo 

multifuncional pode cometer, justificando, inclusive, a causalidade de problemas futuros que 

poderiam ter sido previamente identificados e evitados. Como forma de reforçar esse 

pressuposto, Dixon (1999) afirma que a aprendizagem coletiva ocorre porque as pessoas 

percebem o mundo a sua volta sob as lentes de suas experiências pessoais. 

Na fala do entrevistado ALFA A3 abaixo, o processo de aprendizagem é explicado por 

meio de elementos envolvendo mudanças no âmbito operacional, já que esse nível de 

percepção envolve todo o universo laboral do trabalhador. Sendo assim, no âmbito das 

operações, toda mudança envolverá aprendizagem e toda aprendizagem envolverá aquisição 

de novos conhecimentos que serão refletidos em constante melhoria no processo produtivo. 

Desse modo, o momento “fazer” exibe uma nuança de real valia para o desenvolvimento 

grupal, no qual muito daquilo que fora planejado rompe os limites das pranchetas dos 

projetistas e passa de fato a ser concretizado em produtos manufaturados, ainda que em fase 

de testes. 

 

A gente chama isso de ciclo de melhoria contínua. É um ciclo mesmo. O operador 
sabe trabalhar lá em baixo, ele fica o dia inteiro lá mexendo com a peça durante um 
ano inteiro, sei lá... Até de olhar a textura da borracha que entra na linha, se está 
muito mole ou dura, o cara já sabe se vai dar problema lá na frente. Posso te dizer 
que fazer borracha é o mesmo processo de fazer um bolo. O nosso “trigo” é o negro 
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de fumo, o leite que vai no bolo é o óleo diesel que vai na massa de borracha e os 
ovos são os polímeros que vão fazer a liga da massa. Depois que a massa entra no 
micro-ondas no processo de vulcanização, tá pronta, não tem mais volta, não existe 
retrabalho. Qualquer erro, perde tudo. Então, o operário que trabalha o dia inteiro 
fazendo isso bate o olho na massa e sabe se está faltando ovo... (risos) Ele sabe 
dessas coisas que a gente não consegue perceber, porque eu não fico lá o tempo 
todo. Na verdade o cara está de olho nas coisas, ele não é bobo [...]. Por exemplo, 
vamos pegar uma máquina que se você ao regulá-la pela primeira vez, irá fazer isso 
pelos padrões estabelecidos. Mas quando se faz esse mesmo processo pela segunda, 
quarta vez, você já regula baseado numa experiência e resultados anteriores que 
foram aprovados por ele, não pelo padrão que a gente de engenharia disse que era o 
melhor. No caso, o operador foi lá e criou o seu padrão. Então, a experiência gera 
isso. Quando tem problema sério, às vezes a gente define alguma matéria-prima de 
outro fornecedor, se sair diferente do mix o cara já sabe que se entrar na extrusão 
daquele jeito, vai dar problema lá na frente. 

 

Conforme observações feitas na Empresa Alfa, é na etapa do “fazer” que a voz dos 

operários ganha merecida relevância, já que seu conhecimento prático contribuirá para que o 

grupo todo aprenda. 

A aprendizagem, então, é conferida ao grupo por meio dos relatos das pessoas que 

atuam diretamente com o produto. Tais informações chegam carregadas de linguajar 

coloquial, denotando, por meio da escrita dos e-mails e relatórios de acompanhamento, grande 

dificuldade em relação ao domínio ortográfico da Língua Portuguesa, saturada de expressões 

idiomáticas culturalmente empregadas na zona rural do Sul de Minas, descortinando a face 

humilde desses trabalhadores. Entretanto, é por meio desse conhecimento prático que o gestor 

do projeto atuará como agente catalisador, disponibilizando-o logo em seguida ao ciclo de 

informações internas do grupo, permitindo aos membros o verdadeiro entendimento ora 

percebido pelos operários. Desse modo, novos cálculos e novas análises na composição 

química da fórmula do produto serão refeitas, abrindo espaço para as novas metas grupais, 

conforme as notícias dos problemas vão sendo entregues pelos operários. Esse momento do 

Ciclo PDCA faz com que sua roda dinâmica gire uma vez mais em direção à próxima fase, 

que envolverá a checagem e averiguação das tomadas de decisões anteriores. 

A fase “C” (checar) está diretamente correlacionada com a perspectiva Melhoria 

Contínua do processo de tomadas de decisões acolhidas pelo grupo. O papel do gestor nesta 

fase toma relevância central, pois ele deverá versar sobre a promoção de melhorias, já que a 

aprendizagem grupal deve ser compreendida como uma tomada de ação capaz de promover 

mudanças obtidas a partir da reflexão sobre feedbacks.  

Entretanto, qualquer outro membro que se sinta no dever de contribuir, deverá fazê-lo, 

permitindo que grupo tome conhecimento dos efeitos que determinadas ocorrências possam 

surtir quanto ao desenvolvimento de projetos. Conforme ilustra o gestor do grupo Alfa B, o 
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feedback promovido por ele a qualquer subordinado é acompanhado por todos os demais 

membros do grupo e suas decisões são compartilhadas na medida em que o tempo disponível 

permita. 

Segundo este entrevistado (ALFA B5), sua intervenção ocorre antes mesmo que o 

subordinado venha a cometer falhas. A pessoa precisa ser alertada, por exemplo, se sua visão 

equivocada resultará em decisões que surtirão efeitos negativos. Essa atitude pode ser 

considerada como uma maneira de promover feedbacks dentro do grupo, já que a fase de 

checagem do Ciclo PDCA envolve a constante averiguação de falhas cometidas durante o 

processo de desenvolvimento do projeto, identificando as ações causadoras de não 

conformidades, fato esse também gerador de aprendizagem. 

 

Quando se está com uma carga mais branda, menos saturada, eu acho que 
acompanhar de perto... Como tem um ditado que diz: “-Quem engorda o porco é o 
dono do chiqueiro, não é qualquer um.” Acho que acompanhar de perto vale bem a 
pena. E você tira o suporte, ali, a qualquer momento. Obviamente nem sempre isso 
é possível. Então, a gente delega e acompanha. Quando o suporte for necessário, 
você está ali e intervém, ajuda ou dá a busca que ele está querendo fazer alguma 
coisa; e tem o alcance disso. Eu acho que você nunca pode apenas delegar e tapar 
os olhos. Porque, no final, se sai alguma cagada, quem vai responder sou eu [...]. 
Quando existe qualquer tipo de problema, a ponto da pessoa não saber executar, eu 
não dou esse tempo de ela ir lá me procurar e pedir ajuda. Eu venho do lado dela e 
faço ela fazer e ela me falar que ela não está dando conta. Eu venho. Acho que não 
custa nada, na primeira hora do dia. Sair acompanhando.. 

 

Segundo o entrevistado ALFA B9, o feedback também poderá ser dado por meio dos 

resultados ou diagnósticos obtidos a partir das ferramentas de gestão adotadas pelo grupo 

multifuncional ou pela empresa. No caso específico da Alfa, destacam-se o método TGR-

TGW e Lições Aprendidas. Conforme o entrevistado ALFA B9, será na fase de checagem que 

ocorrerá um tipo bastante significativo de aquisição de conhecimento, adquirido por meio das 

falhas e erros cometidos pelos membros, que devem ser postos em discussão no âmbito 

grupal. A partir de sua consubstanciação, reflexão e aceitação (consenso), o grupo deverá ter 

tirado importantes lições.  

 

Dentro do grupo nós temos um sistema chamado de lições aprendidas. Então, tudo 
de bom ou de ruim que acontece no desenvolvimento é alimentado esse sistema e 
esse sistema – vamos dizer assim – ele é pesquisado durante o desenvolvimento. 
Que o desenvolvimento, ele segue o procedimento interno da corporação [...]. 
Acaba aprendendo mais com os erros, na minha opinião, acho que aprende mais 
com os erros. Eu diria que está próximo um do outro mas você acaba aprendendo 
mais com os erros, porque você... o que a gente tenta mesmo é eliminar ou não 
deixar progredir aquilo que foi feito ruim lá atrás, né. O que foi feito bom lá atrás, 
ele acaba sendo perpetuado, mas acho que o grande aprendizado mesmo vem mais 
com os erros. 
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A fase “A” (agir) é a última etapa do Ciclo PDCA, na qual a ideia de aplicação de um 

conhecimento prático será mais relevante, já que o produto/processo decorrente do 

desenvolvimento do projeto encontra-se quase pronto para sua manufatura. Os dados obtidos 

das observações realizadas na Empresa Alfa mostram que nesse momento o grupo prepara-se 

para encerrar suas atividades principais e entrar no seu ponto de latência e vigília contínua, ou 

seja, sem o pesado cronograma das reuniões. Mas, para se atingir tal estágio, será preciso 

passar pelos últimos testes de verificação e pela análise do cliente, fatores estes geradores de 

grande estresse, já que não existe mais tempo e nem orçamento disponível. De acordo com o 

entendimento abstraído do conteúdo de praticamente todas as entrevistas realizadas na 

Empresa Alfa, fatores assim são responsáveis pelas verdadeiras causas que mais geram 

problemas no âmbito grupal. Desse modo, baseando-se nas considerações de Sessa e London 

(2008a, 2008b), a pressão vivenciada pelos membros de alguns grupos da Empresa Alfa 

poderá servir como componente ativador da aprendizagem em ação, já que a pressão assume o 

papel de fator ativador (trigger) para aprender. 

No caso específico narrado pelo entrevistado ALFA A4, as pressões podem ser 

identificadas como as expectativas dos demais membros do grupo quanto ao cumprimento das 

metas, à ocorrência de falhas internas, ao receio de emitir opiniões sinceras sobre 

determinadas metas estabelecidas dentro do grupo, ao receio de passar constrangimentos 

perante o grupo e à possibilidade do não entendimento das regras do processo grupal. 

Entretanto, o grupo de indivíduos poderá usar as pressões encontradas internamente como 

oportunidade de aprendizagem em ação, que são as respostas às situações pelas quais 

conseguiram superar ou tirar proveito (SESSA, LONDON, 2008b). Para que as oportunidades 

possam ser aproveitadas, os membros dos grupos deverão estar abertos às críticas e terem o 

desejo de aprender: 

 
Só se o cara for muito inexperiente mesmo, porque ele tem que gritar. Ele tem que 
falar desde o momento que a meta é posta para ele resolver. Porque a meta é o 
grupo que impõe, às vezes é o líder do grupo que impõe isso lá, mas ela é 
negociada, entende? Se o cara sabe que não vai dar conta, ele tem que falar. Ele tem 
que pedir mais apoio do grupo, mais gente para estar ajudando ele, mais prazo se 
for o caso. Agora, ficou quieto, é porque concorda, né? Ou então, quando o cara 
não tem experiência no assunto, ele só vai aceitando [...]. [...] se o cara falou que 
faz, quem vai falar o contrário? [...] O cara aprende assim! O camarada não vai 
aprender com a gente passando a mão na cabecinha dele. Ele aprende muito mais 
na pressão. Outra coisa, aí a gente vai ver se o cara é bom mesmo, né? É legal que 
no dia da reunião ele vai passar pra gente como ele fez para dar conta da meta dele. 
Isso serve muito para os outros. Imagina a seguinte situação, uma cara novato vai lá 
pega o maior abacaxi e dá conta. Chega um cara antigo, num consegue dar conta de 
uma coisinha simples. Vai pegar mal para ele, então o processo é esse mesmo. Aí a 
gente sabe se o cara é bom mesmo, entende? É tudo um jogo aqui, a gente ta no 
mesmo time, beleza, mas o camarada tem que ficar esperto, ele tem que saber jogar 
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no time, senão ele vai se ferrar lá na frente. A coisa funciona muito assim (ALFA 
A4). 

  

 É importante ainda esclarecer que, aplicado à gestão de projetos, o Ciclo PDCA segue 

uma lógica de início, meio e fim, embora se saiba que um grupo multifuncional destinado ao 

desenvolvimento de produtos e processos nunca se encerra por completo. Mas, a partir do 

momento que seu quarto ciclo se encerra, ele transmite uma ideia de descontinuidade. Talvez, 

dependendo do tipo de projeto, ele possa de fato sugerir o encerramento das atividades do 

grupo, colocando-o em standby. Entretanto, em outras atividades fabris, não necessariamente 

relacionadas a projetos, esta Metodologia é constantemente aplicada e o seu ciclo nunca se 

encerra, principalmente quando o foco é a aquisição de qualidade contínua.  

 

 

7.2.2.2 Stage-Gate 

 

 

A metodologia de trabalho empregada pela Empresa Beta foi desenvolvida por 

Cooper (1993) e trata-se de um portfólio de projetos que será conduzido por uma equipe 

multifuncional. Apresenta-se como uma abordagem estruturada denominada genericamente 

de Stage-Gate. Esta abordagem divide o APQP em estágios discretos e identificáveis, 

tipicamente na quantidade de quatro, cinco ou seis práticas.  

Cada um dos estágios é desenvolvido como forma de se obter informações necessárias 

para que o projeto possa progredir para o estágio (Stage) seguinte, passando antes por um 

ponto de decisão (Gate), que precede cada estágio. Os Gates servem como pontos de 

verificação de controle da qualidade, em que os membros do grupo multifuncional deverão 

tomar decisões referentes à continuidade ou aborto do projeto (COOPER, 1993).  

Segundo Cooper (1993), após a concepção da ideia de projeto, os Gates são definidos 

antecipadamente e especificam um conjunto de atividades a serem cumpridas para o estágio 

em análise, empregando-se de uma série de critérios ou outputs. No caso da Empresa Beta, a 

avaliação nos Gates é conduzida pelo gestor responsável pelo projeto, levando-se em 

consideração os seguintes estágios de desenvolvimento, a saber:  

 

[...] investigação preliminar: um rápido estudo inicial para a verificação do escopo 
do projeto; investigação detalhada: um estudo mais detalhado, podendo resultar na 
elaboração de um plano de negócios, contendo definição e justificativa do projeto e 
bem como um plano para o seu desenvolvimento; desenvolvimento: desenvolver o 
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novo produto propriamente dito, abrangendo a definição das suas especificações, 
seu processo de produção, constituição de protótipos e demais especificação dos 
meios de controle da qualidade (para o produto e do projeto) além da determinação 
dos custos; validação e teste: testes em laboratório, na própria fábrica ou no 
mercado objetivando verificar e validar o novo produto proposto e sua produção e; 
produção e lançamento: começo da produção, diligências direcionados ao 
marketing e comercialização do produto (MIGUEL, 2010, p. 394). 

 
Figura 17 - Modelo típico Stage-Gate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silveira (2006) apud Svaldi (2010, p.57) 
 

 Uma das principais características do modelo Stage-Gate utilizado na Empresa Beta é 

o fato de que tal método permite ao grupo multifuncional visualizar todas as fases do projeto, 

desde a concepção da ideia até seu patenteamento, se for o caso. Esse modelo pode justificar 

também o motivo pelo qual um grupo multifuncional não trabalha focado em apenas um 

projeto, pois, em determinado Gate de verificação, haverá 70% de chances de ocorrer o aborto 

da ideia, segundo um dos pesquisadores da Empresa Beta. 

Talvez este seja também um indicativo importante para a ocorrência da aprendizagem 

grupal. Conforme as anotações realizadas nas visitas à Empresa Beta, há vários elementos 

que podem favorecer o aprendizado, tais como: extensa gama de pesquisa por projeto; larga 

ocorrência de insucessos em diversos projetos e nas suas mais variadas fases de 

desenvolvimento, o que não pode ser entendido como falhas ou erros, já que muitas vezes a 

tecnologia disponível no momento não é suficiente para se colocar em prática determinadas 

ideias; reuniões de verificação sistemáticas e simultâneas com projetos de outros grupos, 

envolvendo maior número de pessoas envolvidas, o que por si só promove maior 
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compartilhamento informação e uso intensivo de tecnologia de ponta, já que se trabalha 

principalmente com projeto de produtos inovadores. 

O método Stage-Gate, por meio de sua organização holística, permite que o grupo 

multifuncional enxergue todas as fases do projeto, proporcionando maior controle interno, 

principalmente nos momentos que exigem o uso de maior subjetividade e reflexão ou mesmo 

naqueles que envolvem o compartilhamento de informações e tomadas de decisões sobre a 

continuidade ou não de determinado estágio. Em várias falas dos entrevistados; essas ideias 

estão presentes. 

  De acordo com as observações realizadas no campo, devido a essa sistematização que 

foca no maior controle empregado nas fases de desenvolvimento de produtos, pode ocorrer 

que o grupo multifuncional trabalhe menos com a perspectiva de tentativa e erro, embora se 

saiba de sua existência, não obstante haja consciência de sua real capacidade de geração de 

novos conhecimentos, já que está estreitamente vinculada à reflexão dos membros e 

consequentemente à aprendizagem do grupo. 

Todavia, há de se lembrar que se trata de projetos inovadores, com alto valor 

agregado, o que logicamente incide um orçamento vultoso. Deste modo, há indícios – 

conforme mostram os trechos abaixo - que a metodologia Stage-Gate também constitui-se em 

uma forma de controlar o dispêndio financeiro por projeto por meio da racionalidade nas 

tomadas de decisões, em detrimento de momentos de maior reflexão e subjetividade.  

 

De forma geral eu não vejo muito espaço para tentativa e erro dentro do grupo, até 
porque a gente trabalha com prazos e antes que o prazo expire, os outros começam 
a ser antecipados. Então tem que ser bastante determinado. Acho que assim existe 
abertura onde o direcionamento é pra isso, é pra obter o conhecimento, então vamos 
tentar, errar, aprender e ver o resultado, mas normalmente onde já existe o escopo e 
na verdade não, meio já tem que amadurecer o conhecimento e já ir na direção 
correta onde você quer obter o resultado. Vamos dizer que, antes de testar, eu já 
tenho que saber o que eu estou esperando. Deve existir um grau de certeza das 
coisas que a gente está fazendo para não perder tempo, entende? Vamos dizer que o 
trabalho é voltado pra gardilar e montar estabelecidos, então você vai ter que 
trabalhar em outras regras já bem definidas (BETA A14). 
 
Eu penso que compartilhamos pobremente as informações dentro do grupo. Eu 
particularmente, eu sou... é um problema que deveria, mas nós não temos esse 
compartilhamento de informação, não; não como deveria, tenta-se, mas não 
conseguimos ainda (BETA A13). 
 
Não existe muito essa coisa de tentativa e erro e sim experimentações que são feitas 
em laboratório. Geralmente existe um treinamento antes de cada projeto. A maioria 
dos projetos são programados sim, acontece um planejamento; é que existem 
projetos que são pra ontem e daí vai totalmente atropelado, mas são as exceções 
(BETA A17). 
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 Essa sistemática mais racionalizada e o cerceamento da subjetividade, aspectos 

verificados por meio de observação e pelo conteúdo de algumas entrevistas, são típicos da 

metodologia Stage-Gate, podendo levar os membros do grupo a trabalharem de forma mais 

individual, concentrados nas suas metas particulares de trabalho, destoando da ideia de que 

um ambiente diverso possa ser mais favorável à troca de experiências, de conhecimento e às 

discussões acaloradas (EDMONDSON, 2006). Os dados dos entrevistados BETA 13 e BETA 

14 configuram essa realidade:  

 
É um grupo, beleza, mas eu acho que as tarefas são muito individuais, porque na 
verdade é o que eu comentei no início, como o projeto é muito dependente deles, se 
o (inaudível) estourou, se o resultado não tá atingindo, ele vai lá replanejar, rever e 
refaz alguma amostra, solicita com a planta pra fazer uma nova amostra e coloca 
pra testar novamente. Não existe um comprometimento das pessoas que participam 
do projeto com o resultado, entendeu? O comprometimento do resultado é muito do 
líder do que das pessoas que participam do projeto (BETA A13). 
 

Em relação à execução das tarefas, elas são bem individuais. Aqui não existe aquela 
coisa de uma realizar a tarefa que é do outro, mas o grupo existe. Um não realiza a 
tarefa do outro. Existe cooperativismo e tal, mas aquilo que eu falei, como todos 
têm bastante tarefas eu te ajudo desde que você peça ajuda, senão eu não vou lhe 
oferecer ajuda [...]. (BETA A14). 
 

 
 Entretanto, a falta de maior subjetividade pode ser amenizada pela existência de um 

repositório de informações adquiridas pelo grupo em determinados momentos do ciclo de 

vida do projeto (Gates) e que por algum motivo não foram aproveitadas. Desse modo, 

verifica-se que as informações não são desperdiçadas ou perdidas. 

O repositório passa a funcionar como um sistema de memória transitiva (SMT) 

artificial, conforme identificou os estudos de Wilson, Goodman e Cronin (2007), cuja função 

primordial será permitir o acesso e uso (aplicação) de ideias e informações em situações de 

ocorrência de problemas durante os estágios do projeto. Poderá servir também como uma 

fonte inspiradora para garantir a manutenção do portfólio de projetos do grupo, segundo 

ilustra a Figura 18 inspirada em Rozenfeld et al. (2006). 
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Repositório de 
informações e 

Sistema de Memória 
Transitiva 

(SMT) 

Novos 
produtos 

Figura 18 – Portfólio de projetos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Rozenfeld et al. (2006) 
 

 

Os aspectos apresentados na Figura 18 podem ser comprovados pelo entrevistado 

BETA 14. De acordo com ele, seu grupo de projetos trabalha com um sistema de informação 

(software) que serve como repositório de ideias. Além disso, de acordo com anotações 

decorrentes das observações feitas pelos corredores da Empresa Beta, foi possível comprovar 

a existência de totens espalhados pela planta, prontamente conectados à intranet, cujo acesso 

permite o compartilhamento com informações contidas no SMT organizacional. Fatos assim 

reforçam o interesse da empresa pelo proveito sistemático das ideias e informações geradas 

pelos seus grupos, principalmente aquelas provenientes de projetos que tenham sido 

abortados. 

 
Sim, a gente tem hoje aqui um sistema em que você pode colocar suas ideias, mais 
ideias, novas, que poderiam contribuir pra um novo processo, um novo produto 
através do sistema mesmo, pela intranet você acessa e pode colocar suas ideias [...]. 
As ideias são registradas no Easy e no DMF, DMF seria um modo dentro desse AP 
de armazenamento de documentos. Então nós utilizamos esse recurso também e o 
uso do próprio servidor do projeto. Essa armazenagem de ideias é de fácil acesso, 
há busca por ela sim (BETA 14). 

  

Discute-se qual a principal contribuição do SMT para a aprendizagem grupal. 

Conforme observações realizadas e segundo declarações não gravadas, na realidade, o 

processo de aprendizagem em grupo precede o input de informações no repositório, pois sua 

Produto Beta C1 

Produto Beta A2 

Produto Beta C2 

Produto Beta B4  

 

 

Produto Beta C2 EM ESPERA 

Novas ideias EM ESPERA 

ABORTADO 
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simples armazenagem, mesmo que codificada e bem estruturada, não poderá encontrar por si 

só os vínculos necessários com a ideia tácita humana, ainda que já tenha sido inserida nos 

primeiros estágios do método Stage-Gate. 

Muito provavelmente, o grande mérito do SMT seja a redução do tempo empregado 

nos estágios do desenvolvimento de projetos e nos Gates de verificação. Suponha, por 

exemplo, um grupo de indivíduos tentando relembrar os detalhes técnicos ou estratégias 

pretéritas utilizadas num projeto qualquer que, por algum motivo, não tenha sido usados. 

Imagine, agora, o quanto poderia ser útil para um grupo multifuncional um sistema que 

possibilitasse confirmações mais rápidas e precisas de alguns aspectos de ordem mais 

técnicas, ou mesmo algumas informações que poderiam ser valiosas em relação ao uso de 

diferentes materiais. Quanto tempo se economizaria com os cálculos estruturais, análises 

químicas e demais fatores que podem conter em um processo de desenvolvimento de produto. 

O SMT pode ser um agente de aceleramento da aprendizagem, mas não possui a 

faculdade de promover a reflexão grupal antecessora à lembrança que determinada ideia está 

arquivada nos repositórios artificiais. 

Não que um método de trabalho mais flexível, como o Ciclo PDCA, deva ser mais 

eficaz que o método Stage-Gate, mas os repositórios de ideias devem ser questionados, 

principalmente por cercearem, em parte, a reflexão grupal enquanto uma variável 

determinante para a aprendizagem do grupo. A seguir, o posicionamento do entrevistado 

BETA A18 que confirma a necessidade de rapidez nos processos de desenvolvimento de 

produto: 

 
Então temos uma pressão interna pra desenvolvimento de novos produtos, e 
também externa. Por exemplo, no caso de um concorrente ficar dois ou três anos 
num projeto de produto, tá quase a patente saindo e o concorrente consegue 
alcançá-los antes de nós e, enfim... Às vezes o concorrente não sabe também que 
nós estamos em desenvolvimento, coincidiu de que ele patenteou. Isso gera um 
sentimento de frustração, mas aí... a lição que a gente tem que aprender é essa, a 
gente tem que sempre estar monitorando o que está acontecendo pra conseguir 
corrigir isso com o mínimo... ou então falar “já que lançou para o projeto”. Aí tem 
que parar, ou então a gente tem que fazer alguma coisa que consiga sair do que ele 
bloqueou. Tem que ter alguma coisa, a gente pode tentar modificar aquele projeto 
ou aquele produto com uma diferença pra conseguir sair daquilo lá. E aí a gente tem 
que trabalhar junto também com pessoas que fazem análise de patente, tem contato 
com outros grupos também. 

 

À luz da aprendizagem grupal, as considerações que podem ser feitas em relação ao 

método Stage-Gate na Empresa Beta, principalmente quando comparado ao Ciclo PDCA 

empregado na Empresa Alfa, remetem à ideia de cerceamento dos processos de subjetividade 

pelos quais o grupo multifuncional deveria passar. Não que tais processos não ocorram, mas 
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estão todos atrelados aos Gates de verificação, como se necessariamente sua ocorrência 

tivesse data marcada para ocorrer. Ao mesmo tempo, verifica-se que a Empresa Beta, 

conscientemente ou não desse fator restringente, adota concomitantemente ao uso do método 

Stage-Gate, um sistema de memória transitiva (SMT) como forma de amenizar a 

racionalidade do método, podendo servir como fator de aproveitamento das ideias geradas 

pelo grupo no decorrer dos vários estágios de desenvolvimento de produtos inovadores. 

  

 

7.2.3 Sistemática das reuniões 

 

 

Segundo os dados obtidos na Empresa Alfa, quando um grupo multifuncional é 

recém-criado, é comum as primeiras reuniões serem regidas por uma sistemática rígida de 

encontros. Nessa fase haverá necessidade de maior pontualidade por parte de todos os 

membros envolvidos, o tempo de duração dos encontros será maior, pois serão definidas as 

principais balizas para o startup do projeto, tais como a definição do cronograma mestre e o 

incremento das diversas ferramentas de gestão e controle. O tom festivo e de informalidade 

ocorre principalmente na reunião inaugural dos trabalhos grupais, cujo principal objetivo será 

socializar seus membros, criando identidade e integração.  

Percebe-se ainda, nas duas empresas, que o envolvimento dos indivíduos na fase 

inicial do projeto é mais intenso do que em qualquer outra fase. As reuniões ainda possuem 

um tom de formalidade, já que os membros não se conhecem muito bem. Apesar de serem 

colegas da mesma organização, denotam ainda não possuírem grandes afinidades. Assim, o 

processo inicial de funcionamento de um grupo multifuncional deverá ser gerido por regras, 

ferramentas administrativas, protocolos e um forte teor burocrático. 

Dependendo da sistematização adotada, as reuniões podem ocorrer semanalmente, 

quinzenalmente ou até mesmo mensalmente. Entretanto, depois da fase inicial ou do startup 

do projeto, a rigidez metódica dos encontros pode ficar de lado para dar espaço a uma 

sistemática mais flexível, fato este verificado principalmente na Empresa Alfa.  

Após esta fase, os membros passarão a promover seus próprios encontros de acordo 

com o negociado em reuniões anteriores ou conforme as necessidades do projeto. Apesar de 

se verificar menor quantidade e menos sistematização dos encontros, é interessante perceber 

que tais reuniões sempre serão necessárias, mesmo com as metas em dia e com o cronograma 

sendo cumprido, mostrando que nem sempre o repasse de informações via e-mail ou por 
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telefone funcionará tão bem quanto ter as pessoas presencialmente reunidas. A declaração de 

ALFA A2 ilustra esta ideia: 

 

Algumas reuniões são programadas, independente se há ocorrência de problemas 
ou não. Por exemplo, no último projeto que eu estava, a gente tinha reunião toda a 
quinta-feira 15:00, 16:00 horas, alguma coisa assim, independente se teve problema 
ou não. Mesmo que seja uma reunião só para apresentar o cronograma. “-O 
cronograma da semana passada era A, o dessa semana agora é B). 

 

De modo geral, verificou-se que considerável parte dos grupos, em ambas as 

organizações pesquisadas, reúnem-se semanalmente. Na Empresa Alfa esses encontros 

semanais são denominados reuniões de alinhamento ou de feedback. Como o próprio nome 

indica, são espaços destinados a discussões, onde os conflitos poderão surgir e onde serão 

tomadas as principais decisões para atingir o verdadeiro escopo do projeto.  

Percebe-se, também, que tais reuniões geralmente ocorrem em consequência de 

reuniões anteriores, ou seja, são oportunidades de verificação e acompanhamento de metas 

anteriormente estabelecidas. Servem para promover maior alinhamento e padronização de 

informações, conforme mostrado nas afirmações abaixo.  

 

As coisas são mais determinadas nas reuniões de projeto. Sempre é assim, a cada 
reunião, verifica as metas anteriores (ALFA A4). 
 

No meu caso, tem reuniões semanais para, justamente, poder alinhar as 
informações. Ou, então, levantar alguma informação, alguma dúvida que tenha. 
Então, tem reuniões periódicas no meu caso que é, justamente, para poder alinhar 
todas as informações com todas as áreas (ALFA B5). 
 
Ela funciona através de reuniões, até o ano passado a gente estava fazendo 
praticamente toda a semana, a gente tinha uma reunião com o gerente do grupo, a 
gente fazia semanalmente e aí, depois disso, quando tinha conflito de agenda a 
gente fechava um período um pouco maior, então, com o grupo que a gente 
chamava de especialização de produto e tem uma vez por mês ele faz uma reunião 
com todo o staff, com todo o grupo (BETA A11). 

 

Segundo o que se verificou nas duas empresas pesquisadas, os encontros podem 

ocorrer também em conseqüência de problemas verificados no decorrer do projeto gerido pelo 

grupo multifuncional. Independente de uma sistemática rígida ou não, os membros devem 

estar em constante estado de vigília, prontos para serem convocados a qualquer momento.  

Na Empresa Alfa, as convocações são emitidas usando-se um mailing list criado 

pelos próprios indivíduos que compõem o grupo. Quando se trata dos operários de linha de 

produção, a partir do momento em que foram introduzidos em um grupo multifuncional, terão 

endereços eletrônicos criados e adicionados ao mailing list do grupo. Suas responsabilidades 
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serão acessá-lo diariamente, verificar as novidades do seu grupo e postar o cumprimento de 

metas individuais: 

 

A gente faz reuniões às vezes semanais, mas geralmente quinzenais, ou então 
quando surgem problemas maiores a gente se reúne também. Todo mundo do grupo 
tá no mailing list. As convocações vão sempre para esta lista de e-mail. Aí tudo que 
o outro faz o outro fica sabendo, porque a gente pede para colocar no e-mail. No 
caso do pessoal da linha, eles podem acessar o e-mail deles no computador da linha 
(ALFA A3). 

 

Já na Empresa Beta, as reuniões seguem um cronograma determinado. Sendo assim, 

os encontros são formais e menos flexíveis se comparado à empresa Alfa. Entretanto, quando 

necessário, também podem seguir uma lógica semanal focada na resolução de problemas e 

contratempos que saia da normalidade ou que obstaculize os Gates, acarretando na 

necessidade de reordenar ideias e reiniciar o processo grupal. Geralmente são situações 

críticas, não programadas e que demandam urgência. Os relatos abaixo esclarecem esse 

pensamento. 

 

Não, não existe reuniões sistemáticas. [...] Elas ocorrem quando existe um 
contratempo e que esse saia do processo normal, então onde existe algo que pode 
bloquear a continuação do desenvolvimento ou numa... no input que acarreta uma 
necessidade de reordenar ideias, reiniciar o processo... então acho que esses são 
mais em situações críticas, não no dia-a-dia (BETA A14). 
 

Elas [reuniões] ocorrem dentro de um cronograma ou quando surge algum 
problema sério para ser resolvido. Geralmente num projeto a gente tem reuniões 
periódicas, já previamente planejadas e agendadas, porém as vezes, numa 
divergência – depende do tamanho dessa divergência e da importância dessa 
divergência – a gente pode sim marcar uma reunião esporádica, fora do planejado 
pra tentar resolver [...]. Então depende muito, acontece os dois casos, mas 
geralmente os projetos têm suas reuniões periódicas já agendadas (BETA B16). 

 

Aqui na Beta tem muita reunião e deixou de ser até formal; depende das ocasiões, 
mas a maioria não tem nenhuma formalidade não, tem bastante troca de informação 
[...]. Mas as reuniões são bem assim, quando surgem os problemas, ah, conforme a 
necessidade. E quando surge, quando é o momento de necessidade? Então depende 
da prioridade né... acredito que aqui na Beta existe muita reunião, mais do que o 
necessário mesmo, a gente faz muita reunião pra qualquer tipo de discussão (BETA 
B17). 

 

Tais encontros constituem-se em excelentes oportunidades para se promoverem-se 

debates em torno das questões vinculadas ao escopo do projeto, criando condições propícias à 

ocorrência de maior compartilhamento de informações entre os participantes. Os assuntos 

discutidos são lavrados em ata que será encaminhada ao gestor do projeto, que fará um 

relatório sobre a situação geral do grupo que posteriormente será enviado em forma de 
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comunicado para todos os demais grupos dentro da Empresa Beta, sendo esse caminho uma 

via de mão dupla, já que o grupo também receberá comunicados de outros grupos que 

funcionam concomitantemente a ele. A troca de comunicação permite que toda a organização 

tome conhecimento do andamento do portfólio de projetos desenvolvidos dentro da empresa. 

A seguir, os entrevistados BETA A 11 e BETA A 12 confirmam tais comportamentos. 

 

São nessas situações onde ocorre mais compartilhamento de informações entre os 
participantes do projeto, isso é feito nas reuniões. Então às vezes a gente faz 
reuniões, onde a gente até comenta alguns tópicos relevantes do setor e em forma 
também de comunicado. Então tem os relatórios que são feitos e a gente fica 
sabendo o quê que os outros, os outros colegas estão fazendo, tanto os colegas do 
grupo, como outros setores dentro da fábrica (BETA A11). 
 

[...] As reuniões não são sistemáticas, elas acontecem conforme os problemas 
acontecem. Vai surgindo... As atividades de determinado projeto, dentro do projeto 
né [...]. Dentro do projeto você tem as etapas lá dos produtos que no nosso fluxo de 
desenvolvimento exige-se uma reunião desse Gate [...]. [...] essas são as 
padronizadas dentro do fluxo de desenvolvimento e fora as de problemas, né... 
alguma coisa que aconteceu dentro do projeto, você... monta-se esse grupo para 
tentar resolver o problema [...]. Faz parte da cultura da empresa isso aí... é a cultura, 
lá está... aqui também tem, só aqui é mais formal, marca reunião... não, na planta 
isso era mais informal, “temos um problema”, juntava as pessoas de vários 
departamentos pra discussão do problema. Não tinha essa formalidade que tem 
aqui, né; tem mais formalidade porque por ser um centro de tecnologia, então... mas 
isso é, pra mim, eu acho isso até natural de usar (BETA A12). 

 

As reuniões dos grupos multifuncionais também podem ser motivadas por 

necessidades identificadas pelo gestor de projeto, já que ele é a pessoa responsável por 

atribuir as principais atividades ao grupo através do ajuste de prazos e orçamentos, 

intermediando conflitos, negociando múltiplos assuntos com os gerentes de outros setores e 

provendo recursos para que o projeto possa ser executado. Cabe aos membros estarem 

alinhados ao perfil do seu líder, executando corretamente seus planos e incorporando os 

recursos disponíveis da organização. 

De acordo com o que se verificou na Empresa Beta, um dos principais recursos que a 

organização pode prover ao grupo é a anuência do fluxo de informações do seu ambiente 

externo para dentro do grupo. Como forma de reforçar esse fluxo, cabe ao responsável pelo 

grupo não apenas agendar reuniões não programadas, mas colocar o grupo perante os demais 

grupos da fábrica, cujo objetivo será apresentar novas ideias, o portfólio de produtos em 

desenvolvimento, bem como seus resultados obtidos. O grupo deverá estar aberto para receber 

e emitir críticas, sendo este um dos aspectos mais cruciais para sua aprendizagem. 

De modo geral, a sistemática das reuniões verificadas tanto na Empresa Alfa quanto 

na Empresa Beta, segue, pelo menos inicialmente, uma rigidez maior, controlada pelas 
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metodologias de trabalho e ferramentas de gestão de cada organização. Entretanto, em 

decorrência da escassez de tempo disponível, os grupos encontram-se presencialmente muito 

em decorrência do surgimento de problemas mais graves, demandando urgência para sua 

resolução ou quando faz-se necessária uma reunião objetivando o alinhamento de algumas 

informações ou para verificar o andamento de metas ou para a apresentação de resultados 

obtidos. 

Além disso, são empregadas algumas ferramentas de comunicação que possibilitarão o 

compartilhamento das informações grupais e intergrupais, tais como atas, relatórios, 

comunicados gerais, mailing list, dentre outras, além de fóruns de discussões. Todas essas 

iniciativas são importantes canais de informações construídos pelos grupos, assegurando 

também a sua aprendizagem. 

Finalmente, percebe-se que os grupos não possuem mais aquele caráter tradicional, em 

que todos os membros trabalham fisicamente juntos dentro de uma sala fechada, tendo seu 

líder um papel típico de chefia, impondo regras e cobrando por resultados. As novas 

tecnologias de comunicação estão promovendo uma revolução lenta, mas contínua dentro das 

formações grupais. Seus membros já não precisam mais dividir um mesmo espaço físico para 

que ocorra o compartilhamento de ideias e informações. Já a liderança exercida à base da 

coerção e do uso abusivo de poder e autoridade, cerceando a criatividade inerente ao processo 

de inovação, já não pode mais fazer parte de uma realidade meso-multifuncional destinada ao 

desenvolvimento de projetos.  

  

 

7.2.4 Circulação de informações 

 

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar o processo de comunicação dentro dos 

grupos multifuncionais. Procurou-se examinar a questão da formalidade que envolve o fluxo 

de informações grupais, bem como alguns aspectos informais, tais como o papel dos 

“corredores”, os conflitos, interação do grupo com seu meio ambiente e reforços ao ciclo 

interno de informações. 
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• Aspectos Formais 

 

 

De acordo com o que foi percebido nas empresas Alfa e Beta, o gestor do projeto, 

comumente identificado nas entrevistas como líder, exerce um papel de regente dentro do 

grupo. Ele não apenas assumirá a batuta do projeto, dando início às atividades, mas 

acompanhará todas as fases do processo grupal por meio da padronização de informações, 

bem como deverá determinar o encerramento das atividades grupais ou conduzir o grupo à  

fase de latência.  

Enquanto agente catalisador e responsável pelo grupo, o exercício da liderança 

envolverá elementos típicos de qualquer burocracia, podendo-se citar, entre outros, o controle 

do agendamento de reuniões, o controle do conteúdo das atas, a emissão de comunicados 

internos oficiais, a emissão de mensagens formais via correio eletrônico ou intranet 

informando o grupo sobre suas metas, delinear estratégias meso-multifuncionais, apresentar e 

promover discussões acerca dos mapas de controle, dos esquemas, dos gráficos, das tabelas e 

dos slides informativos, cultivar um bom relacionamento com clientes e fornecedores, 

controlar o SMT por meio das entradas (inputs) de ideias e informações convalidadas ou não 

em determinada fase do projeto e responsabilizar-se pelo patenteamento dos produtos 

inovadores.  

Em suma, o gestor do projeto, enquanto agente catalisador, deverá imprimir o tom de 

formalidade ao fluxo de informações grupais como forma de conquistar o respeito que sua 

posição lhe cabe. 

Conforme observou-se nas duas empresas pesquisadas, para que os demais 

indivíduos acatem a formalidade existente no cerne do processo grupal, é importante que a 

figura do gestor seja respeitada, lembrando-se que esse respeito não significa simplesmente 

aceitar sem questionar as tomadas de decisões que partem do nível mais alto da hierarquia, 

mas reconhecer as possibilidades e a abertura para arguições necessárias ao âmbito coletivo, 

característica básica para a aprendizagem grupal segundo o conceito da segurança 

psicológica, identificada por Edmondson (1996) ao afirmar que os indivíduos sentir-se-ão 

seguros em relação à sua forma de agir dentro do grupo, sem o medo de serem rejeitados 

pelos demais membros ou pelo seu líder. 

A partir dos dados coletados, pode-se entender que o papel dos indivíduos dentro do 

grupo multifuncional está atrelado ao uso de todas as informações externas, que rompem os 

limites do grupo e passam a fazer parte do ciclo interno de informações, agregando-se ao 
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conhecimento proveniente da educação formal, da experiência adquirida e da predisposição 

para aprender (ver a Figura 15 - Ciclo interno de informações de um grupo multifuncional, 

pág. 142). Todos estes três aspectos terão uma grande carga de informalidade que, por sua 

própria natureza tácita, é difícil de ser controlada.  

Portanto, uma das formas de exercer o controle das informações grupais será por meio 

da atuação do gestor enquanto agente catalisador, sendo esta a maneira de formalizar as 

informações internas. Esse processo de averiguação, padronização e disponibilização ao ciclo 

interno de informações perpassa, primeiramente, pela confiança mútua dos membros em 

expressarem-se livremente, abastecendo o fluxo com percepções muito pessoais. Desse modo, 

a discussão aqui não se restringe apenas ao fato de o gestor exercer ou não seu papel de 

agente catalisador, mesmo porque isso é o mínimo que se espera dele, mas discutir quão 

seguro os membros do grupo sentem-se para que o líder possa atuar como agente catalisador. 

 

 

• Aspectos Informais  

 

 

Muito provavelmente, uma das condições mais importantes para a ocorrência da 

aprendizagem grupal seja a liberdade de expressão dos indivíduos nas situações de trabalho 

do grupo multifuncional. Refletindo o posicionamento dos entrevistados da Empresa Alfa, 

ALFA A1, atesta que, tanto ele quanto os demais indivíduos do grupo, possuem voz ativa 

para expressar suas opiniões, inclusive quando há indisponibilidade de tempo. Mesmo na falta 

de algum tipo de recurso importante, ele observa que um membro nunca deve abster-se de 

prestar qualquer tipo de contribuição nas reuniões de sua coletividade.  

 

[...] a gente fala de tudo nas reuniões. Salvo quando a gente está com muita coisa 
para fazer, a gente vai, fala da nossa parte e sai da reunião (ALFA A1). 

 

Entretanto, em determinadas circunstâncias, os membros podem não estar dispostos a 

emitir opiniões ou a conduzir discussões no âmbito coletivo. Pode ser que o grupo passe por 

períodos letárgicos e de baixa criatividade, não encontrando soluções viáveis quando os 

problemas surgirem, demonstrando-se pouco exímio às tomadas de decisões. Nesses 

momentos de baixa participação coletiva, o responsável pelo grupo precisa propiciar algum 

tipo de estímulo para que a coletividade retome os debates, ou seja, o líder deve conhecer bem 
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seus membros e ser capaz de identificar maneiras pelas quais cada pessoa possa reacender 

dentro de si a predisposição para aprender.  

De acordo com os dados das entrevistas realizadas na Empresa Alfa, uma maneira 

eficaz de aproximar o indivíduo para o centro dos debates é por meio da valorização da sua 

capacidade intra-empreendedora, principalmente quando esse indivíduo encontra-se em um 

nível hierarquicamente inferior. Segundo se observou, desde que as condições internas ao 

grupo sejam favoráveis, quando uma pessoa encontra-se em uma posição hierarquicamente 

inferior, ela tende a querer participar mais, a mostrar mais seu valor ao grupo, a dizer que 

entende algo além do conhecimento técnico dos engenheiros. Esta é a maneira de os operários 

participarem ativamente dos grupos multifuncionais. 

Esses trabalhadores parecem encontrar formas de dizer o que pensam e o que sabem 

conforme o seu conhecimento adquirido por meio da prática do trabalho. Já os demais 

membros do grupo deverão possibilitar e dar abertura para suas falas. Para aqueles indivíduos 

que se encontram na mesma situação hierárquica, tal atitude também pode servir de fator 

encorajador. Momentos assim devem se tornar uma rotina dentro de qualquer grupo 

multifuncional. Estas ideias parecem claras para o entrevistado ALFA A3 (gestor) e para o 

entrevistado ALFA B5 (subordinado): 

 

[...] aí a participação na reunião é em conjunto. A gente pede para o pessoal 
participar, dar opinião. Esse pessoal de chão de fábrica sabe muito, mais do que a 
gente, às vezes (risos). [...] porque eles estão em contato direto com a coisa toda, 
eles mexem com o produto o dia inteiro, eles conhecem o produto bem. Quando 
aparece projeto novo, eles sabem como a coisa vai rodar da linha antes da gente. A 
gente faz cálculos e previsões, o pessoal lá em baixo vai ver se vai rodar ou não.  
[...] então participa os operários líderes, mas quando precisa qualquer outro 
operador também participa, pois como no Brasil você faz inovações tecnológicas e 
adequação tecnológica etc faz com que o cara que está com a mão na massa tenha 
uma visão diferenciada do engenheiro (ALFA A3). 

 

Eu sou o líder deste grupo, certo? No meu caso, faço questão que todas aprendam. 
Mesmo que não seja útil naquele momento, mas ao menos alguém carregou uma 
lição de aprendizado, aí. Mesmo que seja um pouquinho, já agregou alguma coisa. 
Eu dou total liberdade para o cara falar. Obviamente, tem informações que você 
posterga um pouco, mas não deixa de falar (ALFA B5). 

 

Já na Empresa Beta, a abertura para a livre expressão outorgada aos membros dos 

grupos nem sempre é tão condescendente se comparada à Empresa Alfa. Talvez porque nesta 

organização se trabalhe mais com projetos de inovação e o sigilo exigido possa traduzir-se em 

um fluxo de informações mais restritas ou talvez porque o estilo de trabalho dessa 



 

 

170 

organização seja uma herança da matriz alemã. As afirmações abaixo esclarecem tais 

situações 

 

[...] outras pessoas e acho que a melhor forma de conseguir, é... sei lá, explicar o 
seu problema e conversar com as pessoas pra que elas entendam a importância 
também porque tem muito a questão de priorizar [...]. Você vai lá no laboratório 
“eu preciso disso aqui, chegou de última hora...” aí o cara fala “mas minha pilha tá 
gigante, tem um monte de trabalhos que chegaram antes que o seu”; como que eu 
vou saber que o seu é mais importante? ai você fala “o projeto está no estágio assim 
e assim, eu preciso e tal, tal...”, tem que justificar também (BETA B18). 
 

Em relação à abertura que se dá nessas reuniões para participação de mais pessoas, 
isso depende. Varia muito, tem projetos que são projetos estratégicos, ainda mais o 
prédio de desenvolvimento que é bem fechado aquele grupo, mas tem outras 
discussões que não, que a gente vai até pedir auxílio pra outras pessoas, pra 
resolver (BETA B17). 

 

Provavelmente, como forma de amenizar o padrão racional-burocrático tipicamente 

verificado em organizações alemãs, nota-se que a Empresa Beta procura manter 

arquitetonicamente uma aparência física ampla e aberta. Nas observações realizadas durante 

as visitas a esta empresa, comprovou-se um cuidado em relação à transparência física interna, 

constatado na limpeza dos laboratórios, na modernidade do restaurante, na disposição de 

alguns totens espalhados em locais estratégicos dentro da planta, pelas máquinas de café 

estrategicamente situadas em movimentadas intersecções internas, aonde pessoas vão e vem 

de um dos cinco blocos funcionais. 

Em vários momentos tem-se a impressão de estar caminhando em um corredor de 

shopping center, onde as vitrines são os próprios laboratórios de pesquisa destinados ao 

desenvolvimento de produtos. O local dedicado ao lanche lembra de fato uma mini praça de 

alimentação, com máquinas de refrigerante e café à disposição de qualquer pessoa que por ali 

transitar. 

Todos que por ali circulavam vestiam jalecos claros, portando pranchetas eletrônicas e 

cadernos para anotação. Alguns denotavam um semblante de satisfação, já outros circulavam 

apressados com seus instrumentos de medição mecânica, transparecendo preocupação com 

alguma coisa. Alguns pesquisadores, nos seus momentos de intervalo, permaneciam sentados 

às mesas amadeiradas, discutindo e trocando ideias com outros colegas. 

Em relação ao ambiente dos laboratórios de pesquisas, sem exceções, o piso era claro, 

bem como o teto e as paredes todas de vidro. Tais características arquitetônicas lembram 

Dixon (1996) e seu construto sobre os corredores organizacionais que, de acordo com ela, 
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deveriam ser caracterizados como espaços onde os indivíduos pudessem estabelecer trocas de 

informações de forma mais livre e aberta.  

Na Empresa Beta, a importância dos corredores foi de fato levada em consideração, 

já que são locais informais, neutros e acessíveis, livres das paredes dos escritórios, das portas 

fechadas e das divisórias com persianas. De acordo com um dos entrevistados, a própria 

concepção filosófica da arquitetura do local é um recado subliminar para que as pessoas que 

lá trabalham busquem incessantemente inovar. Percebe-se que o fluxo informal de 

informações existente no ambiente organizacional foi estrategicamente arquitetado. Esse 

posicionamento é diferente do que ocorre na Empresa Alfa, onde nem sempre a circulação de 

informações dar-se-á de maneira tão espontânea, embora haja um esforço interno para que 

isso ocorra. 

O edifício construído por anéis semicirculares buscou na sua essência integrar-se à 

paisagem, mantendo-se o desenho topográfico original do terreno, assentando-se sobre um 

grande rochedo. Situada em uma reserva de Mata Atlântica, a arquitetura proporciona 

iluminação natural e total visibilidade interna nos cinco níveis funcionais.  

Além do aspecto arquitetônico favorável à criação de significados coletivos, os 

membros dos grupos multifuncionais da Empresa Beta também trabalham 

concomitantemente e diversos outros membros espalhados pelos dez centros tecnológicos 

mantidos em três diferentes continentes. 

Esses membros estrangeiros consequentemente estarão inseridos em outra realidade 

cultural, o que pode causar, às vezes, alguns problemas referentes à comunicação. As reuniões 

ocorrem sempre por meio de vídeo conferência, permitindo que todos possam participar. 

Sendo assim, o aspecto informal dar-se-á às constantes interpelações objetivando a 

confirmação das ideias compartilhadas, carregadas de novas informações. 

Os arquivos e demais documentações pertinentes aos encontros virtuais são enviados 

previamente por correio eletrônico, permitindo, assim, que todos tenham acesso aos assuntos 

abordados, conforme ilustra a entrevistada BETA B18. 

 
[...] pode ser da Alemanha, pode ser dos Estados Unidos... o que às vezes dificulta 
pela diferença cultural também, porque às vezes você toma um posicionamento ou 
por tratar sempre por e-mail, o jeito que uma pessoa escreve, às vezes você pode 
entender que a pessoa está sendo mais... sei lá, ou muito... Taxativa [...], [...] mas às 
vezes é o jeito da pessoa. Se você conhece ela há mais tempo, você passa a entender 
porque ela se comunica daquela maneira. Assim, é uma coisa que pode ser difícil 
no começo, enquanto você não conhece os participantes, pela distância... [E como 
que reúne esse pessoal?] Conferência. A gente faz conferência e apresenta pela 
internet os arquivos (BETA B18). 
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O compartilhamento internacional de informações é realizado com mais frequência 

com o CT situado em Stuttgart, na Alemanha, sendo este o principal de todos, pois é da 

Matriz alemã que sairão as principais diretrizes organizacionais sobre R&D. Segundo dados 

da organização, o CT do Brasil contribui com uma média de doze patentes ao ano, entre elas, 

várias peças automotivas responsáveis pelo funcionamento das maiores novidades do setor 

automobilístico. 

 

 

7.2.4.1 Existência de conflitos 

 

 

A partir dos dados coletados, é importante ressaltar que a ideia de conflito aqui 

utilizada refere-se a uma situação em que há discordância entre dois ou mais membros do 

grupo, provocada pelo fato de terem necessidade de dividir recursos escassos ou atividades de 

trabalho, e/ou possuírem objetivos, valores ou percepções em desacordo, procurando fazer 

com que o próprio ponto de vista prevaleça sobre o dos outros.  

O conflito que ocorre dentro dos grupos multifuncionais das empresas pesquisadas é 

mais pontual, envolve menor número de pessoas, abarcando diretamente os indivíduos 

membros do grupo. O tempo para as tomadas de decisões e resolução dos problemas 

geralmente é curto. A ocorrência de eventos conflituosos é típica de qualquer grupo 

multifuncional e essa modalidade coletiva vive deles, pois os conflitos são um importante 

meio de levar o grupo à reflexão. 

O entrevistado BETA B15 explica que é comum a ocorrência de divergências no 

grupo, pois elas se constituem em oportunidades para que pontos de vista individuais sejam 

postos à discussão. Ademais, os pontos convergentes são destacados e as discussões internas 

são conduzidas para que o grupo todo chegue a um consenso, atestando o papel salutar do 

conflito, podendo contribuir para que o grupo aprenda. 

 

Então, como eu disse, a massiva maioria das reuniões ela tem o primeiro espaço de 
divergência, de aberta a ideias de maneira abrangente, e a convergência é mais por 
esse... e ai é bem característica da empresa, não é só do grupo, a busca de ter um 
output ligado à reunião [...]. Então se ela fica só no bit divergente e não chega à 
conclusão, serviu muito pouco, então todo mundo já entra com esse compromisso 
de que há um espaço aberto, mas que o final a gente tem que chegar num caminho 
comum (BETA B15). 
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Segundo o que se observou nas duas organizações, os grupos devem estar preparados 

para a ocorrência de conflitos, até porque seria muito difícil reunir indivíduos com variados 

backgrounds e esperar deles um ambiente de calmaria e tranquilidade. Pelo contrário, como se 

viu anteriormente, se houver a instauração de condescendência dentro dos grupos 

multifuncionais pode ser sinal de que algo precisa ser feito para movimentá-lo, tirando-o da 

posição de agente passivo, colocando-o em uma posição de agente ativo. 

Na Empresa Beta, o entrevistado BETA A12 confirma esse pressuposto. Para ele, as 

atividades cotidianas de um grupo multifuncional assentam-se na real possibilidade de que os 

problemas sejam resolvidos. Ao reunirem-se, espera-se que os membros tragam ideias e as 

ponham à mesa para serem discutidas, fator esse que pode gerar conflitos. No entanto, a 

tomada das decisões será em conjunto: 

 

Durante as reuniões tem surgimento de conflito, eu acho... vai o bom senso ali, 
porque normalmente essas atividades de grupo são pra resolver problemas, então aí 
surgiu aquela quantidade de ideias ali que eles vão organizar as ideias pra gente 
tentar resolver esse problema [...]. Eu não vejo conflitos assim... é lógico que vai ter 
ali, nem sempre é o que o grupo quer, que todos querem, mas é uma decisão 
conjunta do grupo, eu não vejo assim o conflito como algo negativo e que se evite 
dentro do grupo (BETA A12). 

  

Para que haja resolução de problemas, será preciso que os membros exponham seus 

pontos de vista diversos e não necessariamente divergentes, sendo assim, o surgimento de 

conflitos dentro de um grupo multifuncional será algo acidental. Já a segurança psicológica 

permeia todo esse processo, pois é em um ambiente seguro que os indivíduos sentir-se-ão 

livres para expor o que pensam de fato. Para que o grupo eleja os pontos mais relevantes, 

capazes de resolver o problema, será preciso muita reflexão e uma boa dose de bom senso, 

embora nem sempre isso ocorra.  

Observando os grupos de ambas as empresas, a ocorrência de conflitos demonstra que 

seus membros estão conseguindo agir e processar as informações que derivam do seu 

ambiente de atuação. É a segurança de que o ciclo interno de informações não fique parado ou 

em estado homeostático. Já o responsável pelo projeto terá a oportunidade de colocar em 

prática as suas habilidades conceituais, atuando como um intermediário nas discussões e 

conduzindo o grupo a encontrar as melhores respostas frente aos questionamentos que 

surgirão. O entrevistado BETA B15 apoia esse pensando da seguinte forma: 

 

Quando falo em divergência, acho que é possível caracterizar assim, como 
conflitos. Eu diria que a maioria das reuniões tende a discutir assuntos que estão 
ligados à discrepância de um teste ou discrepância de entendimento do fenômeno 
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físico, e que basicamente pode causar certo conflito se não houver a parte da 
convergência (BETA B15). 

 

Todavia, o resultado de qualquer conflito deverá ser sempre alguma tomada de decisão 

que seja fruto do consenso das partes envolvidas, senão do grupo inteiro. Para que haja 

aprendizagem no interior do grupo multifuncional é preciso também que os indivíduos 

deixem de lado suas diferenças pessoais e profissionais e tenham como a principal política o 

acordo consensual.  

Outra face do conflito, identificado na Empresa Alfa, mostra que ele pode se 

configurar em um fator central de tomadas de ação ao surgimento de dúvidas sobre o processo 

de desenvolvimento produtivo. O entrevistado ALFA B9, líder de seu grupo, expressa esse 

pensamento: 

 

[...] na verdade se tem algum conflito ali a gente vai tirar a prova porque, como é 
um desenvolvimento de processo em si, não tem muito a pessoa argumentar alguma 
coisa que é absurdo no chão de fábrica. Se gerou alguma dúvida ali durante a 
reunião, logo após a reunião vai todo mundo para o equipamento e vai ver o que 
está acontecendo, como funciona; de repente um tem uma visão e o outro tem outra, 
eles estão falando da mesma coisa de maneira diferente, estão gerando um conflito, 
então a gente vai até a fábrica e tira a dúvida, fala “é assim, assim, assado” não tem 
muito, não é uma coisa subjetiva, ela é bem objetiva, então não tem como ter muito 
tipo de conflito assim. o que tem muito é definir data e ai a data é muito apertada, e 
ai “eu não vou conseguir”, então vamos fazer hora extra “o que a gente vai fazer? 
hora extra, trabalhar no final de semana, o que vocês vão fazer?”, esse tipo de 
negociação, acho que nem é conflito isso é mais negociação. 

 

De acordo com o observado, o processo grupal idealizado sem conflitos, onde impera 

um único discurso hegemônico, maquiado por um ambiente de paz e a harmonia não está 

presente nas situações de trabalho encontradas em ambas as organizações pesquisadas. 

A seguir, o Quadro 17 propõe resumir e comparar os principais achados na segunda 

categoria identificada nesta tese (O funcionamento dos grupos e os processos de 

aprendizagem ali encontrados): 
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Quadro 17 – Categoria II - O funcionamento dos grupos e os processos de aprendizagem ali encontrados. 
Resumo comparativo dos resultados encontrados 

CATEGORIA II 
Funcionamento 

do grupo 
(processos) 

 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Aspectos 
hierárquicos e o 
papel do gestor  

• Pouca centralização de informações no 
âmbito dos grupos; 

• Preocupação em se manter um ambiente 
grupal propício à troca informações e 
ideias, às discussões sadias, objetivando-
se atingir consensos face aos problemas 
que vão surgindo no decorrer do 
desenvolvimento dos projetos; 

• Os participantes costumam tomar suas 
decisões baseadas em suas próprias 
ideias e intuições; 

• Evita-se usar tanto a hierarquia interna 
quanto a externa; 

• A abordagem adotada pelo líder é a de 
conselheiro e questionador a respeito dos 
problemas encontrados, embora tenham 
sido encontrados indícios que nem 
sempre o líder agirá dessa forma; 

• Dados atestam o esforço de se manter um 
ambiente mais harmônico; 

• O líder sempre assumirá algum tipo de 
controle dentro do grupo; 

• O controle pode estar relacionado à 
filtragem e padronização de 
informações; 

• Ao exercer o papel de agente 
catalisador, o gestor do projeto evita o 
desperdício de tempo, permitindo, 
assim, que o grupo aprenda de forma 
mais dinâmica; 

• Ao gestor, resta entender e dominar o 
fluxo de informações que dinamiza o 
processo de AG, carecendo por parte 
dele algumas habilidades humanas;  

• O perfil dos membros é um fator que 
limita subordinações exageradas; 

• Subordinados possuem voz ativa nos 
grupos pesquisados; 

 

Metodologia de 
trabalho dos 

grupos 

• Ciclo PDCA; 

• Racionalidade cíclica focada 
continuamente na aprendizagem e na 
melhoria da qualidade; 

• Agregação de ferramentas de gestão e 
controle; 

• Os momentos de reflexão serão 
fundamentais à AG; 

• A aprendizagem é conferida ao grupo por 
meio dos relatos sobre a prática do 
trabalho; 

• Stage-Gate 

• Essa abordagem divide o APQP em 
estágios discretos e identificáveis, 
tipicamente na quantidade de quatro, 
cinco ou seis estágios; 

• Existência de um repositório de 
informações; 

• Permite ao grupo multifuncional 
visualizar todas as fases do projeto; 

• Pode ocorrer que o grupo multifuncional 
trabalhe menos com a perspectiva de 
tentativa e erro; 
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(continuação do quadro anterior) 

CATEGORIA II 

Funcionamento 
do grupo 

(processos) 

 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Sistemática das 
reuniões 

• Quando um grupo multifuncional é 
recém criado, é comum as primeiras 
reuniões serem regidas por uma 
sistemática rígida de encontros; 

• Dependendo da sistematização adotada, 
as reuniões podem ocorrer 
semanalmente, quinzenalmente ou até 
mesmo mensalmente; 

• De modo geral, verificou-se que 
considerável parte dos grupos reúnem-se 
semanalmente; 

• Percebe-se, também, que tais reuniões 
geralmente ocorrem em consequência de 
reuniões anteriores, ou seja, são 
verdadeiras oportunidades de verificação 
e acompanhamento de metas 
anteriormente estabelecidas pelo grupo. 

• As convocações são emitidas usando-se 
um mailing list criado pelos próprios 
indivíduos que compõem o grupo; 

 

 

• As reuniões devem seguir um 
cronograma determinado a partir da 
metodologia Stage-Gate; 

• os encontros são formais e menos 
flexíveis; 

• Entretanto, quando necessário, 
também podem seguir uma lógica 
semanal focada na resolução de 
problemas e contratempos que saia da 
normalidade ou que obstaculize os 
Gates; 

• Os encontros são excelentes 
oportunidades para se promover 
debates em torno das questões 
vinculadas ao escopo do projeto, 
criando condições propícias à 
ocorrência de maior 
compartilhamento de informações 
entre os participantes; 

• Os assuntos discutidos são lavrados 
em ata que será encaminhada ao 
gestor do projeto, que fará um 
relatório sobre a situação geral do 
grupo que posteriormente será 
enviado em forma de comunicado 
para todos os demais grupos dentro da 
Empresa Beta; 

Circulação de 
informações 

• Fluxo formal impresso por meio do papel 
catalisador do gestor; 

• A informalidade é percebida pela voz 
ativa do membro dentro do grupo ao qual 
pertence; 

• Os conflitos são vistos como algo 
positivo à AG, desde que seus resultados 
sejam consensuais; 

• O ciclo de informações é reforçado pela 
atuação assertiva dos membros na arena 
grupal; 

• Fluxo formal impresso por meio de 
SCM; 

• A informalidade é percebida nos 
corredores; 

• Os conflitos são vistos como algo 
positivo à AG, desde que seus 
resultados sejam consensuais; 

• O ciclo de informações é reforçado 
pela atuação dos membros na arena 
dos corredores; 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

177 

7.3 Categoria III - aspectos que dificultam o funcionamento e a aprendizagem em nível 
grupal  
 

 

 O objetivo desta categoria é discutir os fatores que podem dificultar o funcionamento 

dos grupos multifuncionais localizados dentro das empresas pesquisadas e sua relação com a 

aprendizagem.  

Embora algumas dessas questões já tenham sido comentadas nas categorias e 

subcategorias anteriores, abordar especificamente os problemas que obstaculizam o 

funcionamento dos grupos torna-se essencial para compreender como articula-se o processo 

de aprendizagem neste nível. 

 Como forma de organizar estes resultados, optou-se por apresentar, primeiramente, as 

ocorrências verificadas em ambas as organizações pesquisadas e posteriormente a exposição 

das ocorrências evidenciadas de cada empresa separadamente. 

Sendo assim, as primeiras cinco categorias referem-se aos eventos encontrados em 

ambas as organizações, sendo elas: o individualismo na realização das tarefas grupais; a 

subestimação da capacidade alheia; o excesso de reuniões; a falta de treinamentos e a 

desvalorização dos méritos coletivos. Subsequentemente, três subcategorias representam os 

eventos encontrados exclusivamente na Empresa Alfa, a saber: o absenteísmo; a 

desvalorização da atividade-meio e o desvio do fluxo de informações. Finalmente, as três 

últimas subcategorias indicam os eventos percebidos excepcionalmente na Empresa Beta, a 

considerar: o mau aproveitamento de informações; a rotatividade dos membros e a 

competitividade negativa. 

 

 

7.3.1 Individualismo na realização das tarefas grupais 
 

 

O individualismo na realização das tarefas caracteriza-se um importante fator 

dificultador do funcionamento e da aprendizagem grupal, conforme os dados obtidos em 

ambas as organizações pesquisadas.  

Na Empresa Alfa, por exemplo, a entrevistada ALFA A1 confirma a existência de 

situações desse tipo. Segunda ela, sua função de compradora, no grupo, só pode ser exercida 

por ela mesma e mais ninguém. O máximo que poderá ocorrer é algum colega avisá-la sobre 
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uma mudança ocorrida em determinada fase do processo grupal para que ela tome as devidas 

decisões sobre o processo de compra. 

Entretanto, deve-se levar em consideração que a função de comprador é uma 

incumbência de apoio/suporte e não uma função fim, não significando, portanto, que a pessoa 

que a exerça deva trabalhar de forma individual ou isolada do restante do grupo. Pelo 

contrário, por possuir um maior contato com a exterioridade não só do grupo, mas também da 

empresa, as funções meio devem ser intensamente exploradas pelo grupo.  

A mobilidade dos membros cujas funções estejam vinculadas à atividade-meio, 

geralmente é mais intensa, pois sempre mantêm contato com outras realidades intergrupais ou 

externas à organização. Os indivíduos que exercem funções meio, de suporte e apoio, 

geralmente carregam consigo informações e ideias que devem ser compartilhadas dentro do 

grupo. Neste caso específico, a participação desse membro não pode permanecer restrita ao 

ato de comprar ou não comprar, mas de aprofundar nas discussões do grupo, contribuindo 

com sua visão generalista que lhe é apropriada. 

 Nas funções não vinculadas ao suporte, a incidência de trabalhos individuais também 

pode significar que o grupo não esteja compartilhando adequadamente as informações. Pode 

ser que o ciclo de informações esteja sofrendo algum impedimento que impossibilite as 

conversas dentro do grupo. 

 Conforme verifica-se na Empresa Beta, os membros de qualquer grupo devem 

sempre ter o cuidado de acompanhar o trabalho que está sendo executado pelo colega, já que 

muito provavelmente, em alguma fase do processo grupal, deverá ocorrer algum tipo de 

dependência mútua. Como afirma o entrevistado BETA A14, oferecer ajuda a um colega de 

grupo apenas em um momento de criticidade pode significar, às vezes, o insucesso do próprio 

projeto, além de não contribuir muito com a aprendizagem grupal. 

 

Em relação aos comportamentos cooperativos, acho que existem os dois pontos, 
tanto de ajudar o colega ou de deixar ele próprio correr atrás. No caso a ajuda que 
parte dos colegas é numa criticidade [...] (BETA A14). 

 

Se o indivíduo com dificuldades pudesse ter sido devidamente assessorado por 

indivíduos com maior expertise, a situação talvez não tivesse atingido um nível crítico. De 

forma equivocada, conforme se percebe, as pessoas confundem aprendizagem grupal por 

resolução de problemas, por aprendizagem individual por sofrimento aos problemas. 

Ainda de acordo com os relatos e as observações verificados na Empresa Beta, o 

individualismo na execução de tarefas ocorre muito em decorrência de um nível de exigência 
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alto em relação ao cumprimento de metas, ou naquelas situações em que um membro esteja 

exercendo funções extras. Para o entrevistado BETA B16, o excesso de trabalho dentro ou 

fora dos grupos pode levar a pessoa a focalizar a atenção apenas nos seus problemas 

individuais e não dispor de tempo hábil para verificar o que está ocorrendo ao seu redor. 

Como cita esse entrevistado, ora gestor do seu grupo, ao justificar-se quanto à 

ocorrência de problemas dessa ordem, a culpa é atribuída sempre ao excesso de trabalho e à 

agitada vida profissional. Por ser líder, ele reconhece que na ocorrência de erros por parte do 

membro subordinado, a culpa recairá sobre esse indivíduo que não executou como deveria 

suas tarefas, mas, no âmbito do projeto, a responsabilidade incidirá sempre ao seu 

responsável, ou seja, sobre ele próprio. 

  

Eu percebo que no dia-a-dia tem uma pessoa que está acima da capacidade de 
trabalho dela, ela já está trabalhando cento e trinta por cento e não está dando conta, 
ou de repente não com relação à quantidade de trabalho, é uma questão que ela está 
de repente com dificuldades, patinando num assunto; então tem algumas pessoas 
que percebem rapidamente, outras não e se ela não levantar a mão nada vai 
acontecer. Eu acho assim, na questão da liderança de projeto é uma das principais 
coisas do [...], uma das principais atividades do líder de projeto é essa percepção 
[...] ele tem que identificar. Acontece, às vezes um líder de projeto também está 
sobrecarregado com vários outros projetos, já passou da capacidade dele e ele está 
tocando muitos projetos e pode passar, é humano [...], pode passar, ele pode não ter 
percebido que o cara ali, de repente está com dificuldade; mas eu acho assim, a 
equipe nossa é bem madura  o suficiente pra ou perceber, ou no caso de não 
perceber a pessoa vem e fala “olha, me ajuda aqui que estou com problema”, não 
tem essa de “não vou falar porque o cara vai achar que eu não estou dando conta”, 
entendeu? Ele fala, ele tem que falar, entendeu? (BETA B16). 

 

A declaração do entrevistado BETA B16 parece refletir certa dose de descuido na sua 

gestão meso-multifuncional. Ele inicia sua fala não sabendo muito bem se a execução de 

tarefas individualmente traduz-se ou não em uma realidade grupal. Segundo ele, o 

participante é quem deve sinalizar suas dificuldades encontradas ao cumprimento das metas, 

eximindo-se, portanto, da sua principal atribuição enquanto gestor por não conseguir enxergar 

os problemas advindos da execução individual das metas grupais, culpando, assim, sua 

excessiva carga de trabalho. 

 
 
 
7.3.2 Subestimação da capacidade alheia 
 

 

Semelhantemente à desvalorização que pode ocorrer em relação à atividade-meio (de 

suporte e apoio), subestimar o intelecto das pessoas é também um forte indício gerador de 
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dificuldades para o funcionamento meso-multifuncional, fato este identificado nas duas 

organizações pesquisadas.  

A diversidade encontrada nesse tipo de agrupamento deve ser usada como uma 

estratégia interna que possibilite a multiplicação de conhecimentos diversos entre os 

participantes por meio da troca de experiências e compartilhamento de informações. 

Entretanto, o alto grau de aprendizagem que ocorre em um grupo multifuncional pode ser 

utilizado também como instrumento de exacerbação de poder e demonstração de autoridade. 

É comum um estagiário de engenharia sentir-se mais capaz que um menor aprendiz, 

por exemplo. No entanto, o menor aprendiz, por ter um conhecimento prático, às vezes 

superior ao do estagiário, faz com que este contribua muito mais no grupo do que o outro, que 

muitas vezes não teve a oportunidade de entender com mais amplitude e profundidade os 

problemas inerentes aos processos de manufatura de uma fábrica. 

De acordo com o entrevistado ALFA B7, ora atuando como menor aprendiz na 

Empresa Alfa, a atitude de querer aprender mais dentro do grupo, procurando melhorar as 

planilhas do Excel, despertou incômodo nos demais membros, que passaram a lançar sobre 

ele olhares de superioridade, provavelmente não lhe dando o devido crédito à sua capacidade 

de aprendizagem e colaboração. 

Todavia, sua atitude diante da situação foi de seguir com as ideias, procurando ignorar 

os olhares arrogantes dos colegas, mostrando para eles que ele tinha condições de prestar uma 

ajuda significativa por meio da melhoria das planilhas de controle interno.  

É importante salientar que nem todas as pessoas terão esta predisposição de querer 

mostrar seu valor. Poderia ocorrer também o oposto, ou seja, este menor aprendiz poderia ter 

agido de forma apática, simplesmente acreditando que não daria conta de executar a tarefa. O 

prejuízo seria grande, pois o grupo perderia uma boa oportunidade de aprendizagem, os 

controles internos não teriam atingido um nível superior de precisão e organização, afetando o 

desenvolvimento do projeto e a atitude proativa, caso não tivesse sido concretizada, não servia 

de exemplo aos demais participantes do grupo que se encontram no mesmo nível hierárquico. 

Conforme se observa, a predisposição para aprender, além de ajudar a pessoa a 

desenvolver-se por contra própria, possibilita também que o seu aprendizado sirva de modelo 

aos membros que se sentirem também pouco valorizados. Como mostra o trecho que se segue, 

é preciso que todos no grupo reconheçam e valorizem as pessoas mais humildes, pois a 

humildade na forma de expressar não deve ser confundida como ausência de conhecimentos e 

de capacidade intelectual: 
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[...] se a pessoa olhar por cima... Então, é esse fato meu, de eu querer saber mais. 
No Excel auxiliou bastante mesmo. Eu ajudo o L. em tudo dentro do grupo. Às 
vezes ele fala assim: “olha só gente, o G. não tem 20 anos e já consegue fazer 
isso...” (ALFA B7). 

 

 No contexto de inovação tecnológica, toda ideia deve ser respeitada, mesmo que sua 

execução não tenha o devido suporte tecnológico naquele momento. Os grupos 

multifuncionais da Empresa Beta, por exemplo, prestaram uma importante contribuição aos 

seus clientes no desenvolvimento do motor flex-fuel, colocando o Brasil na vanguarda das 

pesquisas sobre combustão híbrida. Foram precisos sete anos de muitas pesquisas para o 

desenvolvimento desta tecnologia, até que se pudesse chegar ao primeiro protótipo. Há dez 

anos, em 2002, se a pessoa que teve esta ideia dentro do seu grupo tivesse sido desdenhada e 

acatado ao desdenho, seria provável que tal tecnologia inovadora não tivesse sido apresentada 

ao mundo automobilístico. O entrevistado BETA B16 ilustra uma situação semelhante que lhe 

ocorreu. 

Tempos atrás, BETA B16 havia tido uma ideia interessante, mas que as pessoas não 

deram a devida importância por tratar-se de algo impossível de ser construído. Contudo, ele 

guardou esse ideia e esperou o momento ideal para lançá-la em discussão, quando a 

tecnologia disponível assim permitisse colocá-la em prática. A ideia passou a compor um dos 

projetos do portfólio da Empresa Beta e hoje se caracteriza como um dos projetos mais 

ambiciosos da organização. 

 

[...] tecnologia e surgiu assim, num momento há alguns anos atrás... não foi dada 
muita importância pra ela, não por simplesmente falar “a ideia não é importante”, 
porque de repente naquele momento não existia tantos recursos pra fazer, mas a 
ideia não foi esquecida. Essa ideia ficou guardada comigo durante anos, não tinha 
nenhum lugar pra guardar e eu guardei comigo e em algum momento eu percebi 
“agora eu consigo fazer”, aí eu fui lá, coloquei a ideia e virou projeto (BETA B16). 

 

 

7.3.3 Excesso de reuniões 

 

 

 Assim como discutido anteriormente, as reuniões caracterizam-se em importantes 

momentos de reencontro presencial, pois são nessas oportunidades que os laços grupais são 

reforçados, o palco fica livre às discussões, ao compartilhamento de ideias e à checagem 

rápida sobre os pontos de vista divergentes. Todavia, o excesso de encontros presenciais, em 
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vez de servir como ponto positivo, pode atrapalhar o funcionamento do grupo, prejudicando 

sua aprendizagem, conforme observado em ambas as empresas pesquisadas. 

 Na Empresa Alfa, por exemplo, a falta de objetividade nos encontros presenciais faz 

com que o grupo tenha que se reunir diversas outras vezes, causando uma perda de tempo 

considerável, inclusive no deslocamento para a sala de reuniões. Vale lembrar que a Empresa 

Alfa possui uma planta fisicamente grande e deslocar-se de um ponto ao outro pode significar 

dispêndio de importantes minutos das horas de trabalho de cada participante do grupo, 

segundo indica o entrevistado ALFA C10: 

 

[...] não precisaria perder tanto tempo se deslocando para uma sala de reunião 
algumas horas ou minutos do dia, sendo que se a informação fosse bem vinculada, 
fosse muito bem conversada, talvez não precisasse da reunião [...]. 

 

Para esse entrevistado (ALFA C10), pela falta de objetividade e planejamento interno 

no processo de desenvolvimento de produtos, as reuniões são marcadas estritamente para 

resolução de problemas mais graves. Vale lembrar que geralmente os membros trabalham em 

vários grupos multifuncionais ao mesmo tempo. Além de interromper sua rotina de trabalho, 

deverão se deslocar até várias vezes ao dia para reuniões que já sabem previamente que serão 

desgastantes, demoradas, carregadas de cobrança e pressão interna para conseguir os 

resultados esperados. Já as notícias boas ficam limitadas ao correio eletrônico:  

 

Fazemos reuniões o tempo todo, sem programação. O que mais tem é reunião. 
Tanto do grupo, quanto de outros grupos, a gente tem muita aqui. Para qualquer 
assunto que surja fazemos reuniões. Qualquer assunto. Geralmente são notícias 
ruins. Notícias boas mandam só um e-mail e mais nada. Até mesmo pelo tempo que 
nós temos. E tanta reunião com tanto problema, que as notícias boas acabam 
ficando por e-mail (ALFA C10). 

 

Já na Empresa Beta as reuniões possuem um caráter mais formalizado, respeitando-se 

os Gates de cada projeto, entretanto, o entrevistado BETA B17, opondo-se a esse 

entendimento, explica que, devida à quantidade excessiva de reuniões, o grupo conseguiu 

romper a barreira da formalidade, o que não deixa de ser um ponto positivo. Todavia, pelo 

tom de sua fala e expressão no momento da entrevista, há um risco de que as reuniões caiam 

na banalidade ou de que se tornem menos produtivas, denotando certa frustração: 

 

Aqui na Beta tem muita reunião e deixou de ser até formal; depende das ocasiões, 
mas a maioria não tem nenhuma formalidade não, tem bastante troca de 
informação. Mas as reuniões são bem assim, quando surgem os problemas, ah, 
conforme a necessidade. E quando surge, quando é o momento de necessidade? 
Então depende da prioridade né... acredito que aqui na Beta existe muita reunião, 
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mais do que o necessário mesmo, a gente faz muita reunião pra qualquer tipo de 
discussão (BETA B17). 

 

 A quantidade excessiva de reuniões pode, ainda, atrapalhar o compartilhamento de 

ideias dentro do grupo. Para que haja maior aprendizado interno, as pessoas precisam 

estruturar melhor seu repertório interno. Nem sempre um novo conhecimento será processado 

de forma tão imediata pelo indivíduo, nem sempre a reflexão será instantânea ou ocorrerá no 

fervor das discussões e pressão interna. O processo reflexivo irá demandar, às vezes, um 

tempo maior para que a aprendizagem ocorra. 

 Nas situações nas quais as reuniões ocorrem em um nível mais frenético, poderá 

ocorrer de os indivíduos chegarem sem o devido preparo para participar das discussões. 

Pessoas mal preparadas contribuirão pobremente nas discussões, prejudicando o bom 

funcionamento do processo grupal, fato esse verificado também na Empresa Beta, conforme 

conta o entrevistado BETA B17: 

  
[...] e essa quantidade de reuniões acaba que atrapalha, porque muitas vezes as 
pessoas vão pra reunião sem conteúdo ou informação e acaba que não estão 
preparados [...]. 

 

 
7.3.4 Falta de treinamento 
 

 

A falta de treinamentos também aparece como um fator dificultador do processo 

grupal, fato observado tanto na Empresa Alfa, quanto na Empresa Beta. Como visto na 

subseção referente à sua formação, os grupos de ambas as organizações pesquisadas fazem 

uso da experiência adquirida, da educação formal e da predisposição para aprender como 

principal critério norteador para o ingresso do indivíduo em um grupo multifuncional.  

Entretanto, por se tratar de grupos que focam em inovação de produtos e processos, 

segundo se observou, será preciso que os indivíduos passem também por constante 

reciclagem, subentendendo-se não somente os treinamentos de ordem prática, mas também 

em sala de aula, de ordem mais conceitual. 

Os treinamentos de ordem mais prática ocorrem, geralmente, no dia-a-dia dos grupos, 

no local de trabalho. A aquisição de conhecimentos pode vir por meio de um correio 

eletrônico que o indivíduo tenha recebido de um colega mais experiente, pela advertência que 

outro participante tenha auferido, gerando aprendizado para o grupo inteiro ou pelos 

encontros informais nos “corredores”, que servem como forma de aprendizagem coletiva.  
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As anotações das observações realizadas em ambas as empresas pesquisadas 

permitiram entender que a aprendizagem será um fenômeno inerente ao grupo multifuncional, 

ou seja, de uma forma ou de outra o grupo irá aprender, seja por treinamentos, seja nas mais 

diversas situações de trabalho, embora nem sempre os participantes desse processo tenham 

clara noção disso, conforme indica o entrevistado ALFA B5: 

 

Não temos muitos treinamentos não. Entrou um novato outro dia no grupo. No dia-
a-dia, ali, eu acabo ensinando ele e dando essa responsabilidade para ele fazer, aí, e 
para ele aprender, mesmo. Não só ele como qualquer um geral. Se eu vejo que o 
cara não sabe fazer e se eu sei fazer, eu sento lá com ele. Não custa nada perder 
meio dia ali e explicar para ele o motivo, o porquê ele tem que fazer aquilo e deixar 
ele fazer. 

 

Ocorre que a função dos treinamentos formais deve ir além da simples questão de 

aquisição de conhecimento. Conforme afirma Dixon (1997), é preferível que a aprendizagem 

ocorra longe das salas de aula, no universo de significados do trabalhador. Entretanto, os 

treinamentos devem servir também para alinhar o ciclo de informações internas ao grupo 

servindo de importante ferramenta para que seu gestor atue como agente catalisador. 

O gestor do grupo pode convocar seus subordinados para treinamentos esporádicos 

como forma de mostrar que tais momentos nem sempre serão de cobranças pelas metas mal 

cumpridas, pelas discussões em torno do surgimento de problemas. Segundo se observou, os 

membros são mais amigáveis quando se muda o termo de reuniões para treinamentos, soando 

mais suave aos ouvidos dos indivíduos, o que não significa, necessariamente, que não se 

possa também retomar discussões sobre os desafios de que o grupo deverá passar. 

Um dos entrevistados da Empresa Beta (BETA A13) afirma que os treinamentos não 

existem nessa empresa. Pela sua fala, subentende-se que não houve um processo de integração 

no startup do projeto. 

  
[...] tem que fazer isso antes de o projeto ser aprovado, você tem que negociar, 
explicar o que é o projeto. Agora, treinamento, não existe (BETA A13). 

 

 Segundo denota o entrevistado BETA A12, os treinamentos oferecidos pela empresa 

não são percebidos por ele, ou seja, não existe um reconhecimento pela aquisição de 

conhecimentos, pois, como se discute, participar de um grupo multifuncional já envolve 

grande aprendizagem, sendo esse o objetivo principal de qualquer programa de treinamento.  

Portanto, por meio de sua fala, conjectura-se que, como participante de grupo, ele 

espera que o seu gestor possa reunir seus subordinados em uma sala, mudar o tom de pressão 
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típico das reuniões para resolução de problemas e imprimir uma nuança mais amigável, típica 

dos treinamentos. 

Acredita-se que tais observações não contradizem Dixon (1997) ao afirmar que os 

significados coletivos ocorrem longe das salas de aulas, no âmbito do universo do 

trabalhador. Entretanto, há de considerar também que o responsável pelo projeto deverá 

amenizar a pressão interna do grupo, até mesmo como pressuposto para a criação de um clima 

mais ameno. 

Sendo assim, conforme se observou no âmbito dos grupos multifuncionais da 

Empresa Beta, se houver cogitação por parte dos participantes de não estarem recebendo 

treinamentos, significa uma falha não só no processo catalisador quanto na criação da 

segurança psicológica grupal. Ambos os itens são de plena responsabilidade do gestor. 

 

A gente aqui não tem treinamento, a coisa vai ocorrendo conforme os problemas 
vão surgindo. Não tem aquela coisa formalizada... Não. Normalmente a gente, 
numa reunião dessas, desse tipo você determina quem. Cada um vai fazer uma 
coisa e corre atrás disso (BETA A12). 
 

Segundo o entrevistado ALFA A1, o mesmo problema pode ser verificado na 

Empresa Alfa: 

 

Você perguntou de treinamento para as equipes, né? [...] Não, não tem nada. Não 
diria para a equipe toda, não sei para o pessoal de engenharia, para o pessoal das 
outras áreas, qualidade. Mas, falando assim, pela equipe se eu fiz algum 
treinamento? Não, eu não fiz (ALFA A1). 

 

 

7.3.5 Desvalorização dos méritos coletivos 

 

 

Na Empresa Beta, a desvalorização dos méritos coletivos surge como uma forma 

comprometedora ao bom funcionamento do processo grupal. Segundo o entrevistado BETA 

A13, os méritos dos esforços coletivos empreendidos pelo seu grupo, bem como seus 

deméritos, segundo um costume dessa empresa, acabam por ser uma medida de desempenho 

exclusiva do seu líder. Se a empresa tiver que bonificar alguém pelo cumprimento de metas, 

ou puni-la pelo fracasso do projeto, esta pessoa será o gestor do grupo e não seus membros. 

De acordo com o observado, tal situação pode prejudicar, por exemplo, o esforço 

dispensado pela organização em instituir uma identidade integrativa para cada grupo criado 
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internamente. Questiona-se onde ficaria o sentido de pertencimento dos participantes ao seu 

grupo multifuncional se seus méritos não são coletivamente valorizados. Atribuir unicamente 

ao gestor o reconhecimento pelo desempenho grupal significa colocar em um indivíduo toda a 

pesada carga de responsabilidade sobre o sucesso ou fracasso de um projeto. 

 

O comprometimento do resultado é muito do líder do que das pessoas que 
participam do projeto. [...] Tanto os méritos quanto os deméritos vão para o líder, 
não para os membros... Então, a questão de bônus, isso tá dentro da meta de bônus 
dos líderes, eles têm bônus – alguns, não são todos – então às vezes a execução de 
um determinado projeto está associado ao bônus dele, então ele pode ou não 
receber aquele prêmio financeiro (BETA A13). 
 

 Já na Empresa Alfa esse problema também foi identificado no grupo Alfa B. 

Conforme o entrevistado ALFA B9, a empresa não oferece nenhum tipo de incentivo aos 

méritos grupais. Caso as pessoas queiram comemorar o alcance dos objetivos conquistados, a 

valorização terá que partir delas próprias. Desse modo, o grupo se reúne em determinado local 

e se confraterniza de maneira informal: 

 

Olha, não tem não recompensa não. Nem financeira e nem pessoal, vamos dizer 
assim, do cara chegar e falar assim “parabéns, você conseguiu”. [Um bônus?] Não, 
nada da corporação não. O que a gente faz ali na engenharia é pegar o pessoal, se 
um projeto fechou bem o projeto, a gente marca, como tem amizade a gente marca 
“vamos jantar fora” [...] 
 (ALFA B9). 

 

 

7.3.6 Absenteísmo 

 

 

 De acordo com o exame das declarações de cinco entrevistados e aquilo que se 

observou durante as visitas realizadas na Empresa Alfa, o absenteísmo pode ser reconhecido 

como um dos fatores dificultadores ao funcionamento e aprendizagem de um grupo 

multifuncional. A fala da entrevistada ALFA A1 reflete bem esse problema. Segundo ela, as 

reuniões do seu grupo, agendadas pelo gestor do grupo, eram prejudicadas pelo grande 

número de pessoas que deixavam de comparecer. 

O quórum insuficiente fazia com que esse gestor coagisse os membros mais assíduos a 

delatar os colegas que faltavam recorridas vezes às suas responsabilidades grupais, 

asseverando que o problema deveria ser levado ao conhecimento da diretoria da empresa. 
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Situações de absenteísmo nas reuniões grupais podem ser comuns no ambiente 

organizacional, pois a estrutura matricial desses grupos nem sempre se encaixa à estrutura 

funcional da organização . No caso da Empresa Alfa, esse fato parece ter colaborado com o 

não comparecimento dos indivíduos nas reuniões do grupo, já que o uso de grupos 

multifuncionais não compõe sua estratégia operacional principal, diferentemente daquilo 

verificado no CT da Empresa Beta. 

 

Então, toda a semana o engenheiro de produto marcava a reunião, toda a semana a 
gente estava lá. Muitas vezes, muitos não compareciam. Esse é um problema muito 
sério das equipes. Chegou em uma época em que o pessoal estava falando: “-
Mostra quem foi, mostra quem não foi. Se não foi vai passar para o diretor.” Mas 
aí, assim, muitas coisas, às vezes era inerente à força de todo o mundo que estava 
ali. Às vezes, não tinha condição mesmo de ir no dia, mas... (Era justificado.) Era 
justificado, mas não chegou a ter uma punição em si, mas sempre foi muito falado 
[...] (ALFA A1). 

 

O quórum reduzido nos encontros presenciais significa perda da oportunidade de 

encontrar colegas, deixando de reforçar os laços afetivos e de compartilhar ideias e 

informações essenciais para a aprendizagem grupal.  

 

 

7.3.7 Desvalorização da atividade-meio 

 

 

Focando nas observações realizadas na Empresa Alfa, verifica-se que a atividade-

meio não possui o mesmo grau de relevância em relação àquelas atividades que dão mais 

ênfase ao produto e/ou ao processo (atividade-fim). Desse modo, não valorizar o trabalho 

prestado pelos indivíduos cujas funções não estejam diretamente correlatas ao escopo do 

projeto pode também ser caracterizado como uma dificuldade ao funcionamento do grupo, 

capaz de comprometer o seu aprendizado. 

Neste caso verificado na Empresa Alfa, o membro que representa o setor de recursos 

humanos (RH) tem suas atribuições vinculadas ao grupo apenas na fase inicial de formação da 

sua formação. Em se tratando de RH, geralmente suas atribuições serão voltadas ao 

provimento de nivelamento dos indivíduos membros, caso sejam essas necessidades imediatas 

para o startup do projeto. 

 
Mas o RH não, o RH participa muito mais no início, quando eles estão 
apresentando, para ver quais são as demandas de treinamento e dando feedback 
para sustentar isso. A hora que a coisa está amadurecida, estabilizada, vai 
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caminhando sozinho, o suporte de RH já não é tão necessário nesse momento 
(ALFA A2). 
 
Nem sempre o RH é convocado para as reuniões. Quando surge um problema 
muito técnico não é convocada. (Ah, não é convocada?) Eu não percebo. Pelo 
menos o RH. Isso eu estou falando como RH. O RH não, pode ser, aí você vai 
entrevistar outras áreas, pode ser que eles convoquem as áreas mais técnicas. Eu 
estou imaginando que sim, seria o ideal, eu faço voto para isso (ALFA A2). 

 

Em conversa não gravada, uma das entrevistadas confidenciou que se sentia, às vezes, 

uma cidadã de segunda categoria dentro do grupo multifuncional, já que o foco das discussões 

no âmbito meso era extremamente tecnicista. Ela percebia também que a linguagem de alguns 

profissionais da área de engenharia era pouco acessível aos demais membros que não 

integravam o métier técnico. Em determinados momentos suas considerações eram sequer 

levadas em consideração. 

Ocorrências desse nível denotam, ainda, um alto grau de falta de amadurecimento por 

parte de algumas pessoas que compõem os grupos multifuncionais. Como alertou Edmondson 

(2006), um dos maiores problemas desse tipo de constituição grupal é exatamente a possível 

formação de corporativismo interno, no qual determinados indivíduos compartilharão ideias e 

informações apenas com sua congregação técnica profissional correlata, fazendo uso de um 

tipo de linguajar restrito, obstaculizando, assim, que outros participantes possam emitir suas 

opiniões sobre o conteúdo de determinada discussão. 

A seguir, a entrevistada ALFA A2 relata uma situação em que ela, depois de vários 

alertas emitidos ao grupo, conseguiu convencer seus membros a investigarem um grave 

problema de refugo à luz do RH. Depois de passado alguns dias após seu alerta emitido dentro 

do grupo, os demais participantes vieram a descobrir que o problema de qualidade da peça era 

de fato em decorrência de sabotagem à prensa por parte de um operário que estava precisando 

fazer horas extras, objetivando com isso um incremento salarial no final do mês. 

 

Toda reunião era a mesma coisa [...] “é problema de extrusão”, o outro “não, isso é 
problema na fórmula do produto” e eu, coitadinha, falava, “gente, será que não é 
problema de pessoal?” O povo olhava e nem respondia. Aí, eu me sentia um lixo, 
né? [...] Depois que perderam toneladas em refugo e não encontraram mais nada, 
resolveram vigiar a máquina no turno da noite e viram um cara quebrando ela. 
Então as coisas são bem assim sabe? Eu acho que eles deviam prestar mais atenção 
na gente (ALFA A2). 

 

Se esse alerta tivesse sido levado em consideração ainda nas primeiras discussões para 

resolução do problema, seguramente tal situação poderia ter sido evitada, poupando a empresa 

de perder recursos tão valiosos não apenas de ordem financeira, já que o refugo caracteriza-se 
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não só em prejuízos de ordem material e enérgica, mas principalmente de ordem moral, em 

decorrência dos atrasos na montagem do veículo, já na fábrica do cliente. 

Eis mais uma faceta da aprendizagem grupal, desta vez implicando aspectos referentes 

à melhoria de resultados no âmbito fabril, conforme alertam Edmondson, Dillon e Roloff 

(2007).  

 

 

7.3.8 Desvio do fluxo de informações 
 

 

O desvio do fluxo de informações externas também pode comprometer o 

funcionamento de um grupo. É preciso que as organizações tenham maior consciência de que 

os grupos multifuncionais funcionam principalmente por meio da entrada e processamento de 

informações externas provenientes da própria organização, dos seus clientes, dos concorrentes 

e do ambiente competitivo como um todo.  

A falta de prudência no sentido de direcionar bem as informações para os setores 

competentes significa não só em prejuízos para a aprendizagem do grupo, como também 

prejuízos de ordem financeira para a empresa. Na Empresa Alfa, conforme o relato do 

entrevistado ALFA B6, parte dos problemas que ocorrem dentro do seu grupo foram 

atribuídos àquelas informações que deveriam ter atingido seu local correto, mas, devido a 

algum motivo não muito bem esclarecido, foram parar em outros departamentos que não o seu 

grupo de trabalho.  

De acordo com o observado, conclui-se que os desvios de informações provenientes 

do ambiente externo ao grupo caracterizam-se em prejuízos ao seu processo de 

funcionamento, afetando diretamente a sua aprendizagem.  

 

Vendas já tem uma solução do fornecedor, que já foi indicado pela montadora. 
Então, ele já passou um pouco da minha parte, mas eu tenho que finalizar, eu tenho 
que negociar, eu tenho que fechar a negociação. Só se acontecer se: às vezes a 
montadora manda direto para a engenharia e fala: “-Eu quero isso e pronto.” 
 
E em parte de problemas é informar todo o time o que aconteceu, como aconteceu, 
aonde aconteceu o problema. Porque a engenharia da qualidade é a primeira a ser 
informada quando ocorre algum problema, quando este problema já chegou no 
cliente (ALFA B6). 
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Ainda na Empresa Alfa, a partir dos dados provenientes de declarações informais e 

das observações realizadas, o desvio de informações obstaculiza e compromete o fluxo 

interno de informações do grupo. 

O entrevistado ALFA A1 apresenta uma situação que envolveu uma discussão em 

torno de uma notícia emitida pelo cliente. O fluxo normal dessa informação deveria ser 

diretamente cliente-grupo. Entretanto, tal notícia chegou primeiramente a um setor que não 

possuía a responsabilidade para a tomada de decisão decorrente. Por sua vez, esse 

entrevistado questionou os motivos pelos quais o outro setor havia feito uma parte do trabalho 

que não lhe cabia, deixando claro sua insatisfação sobre o ocorrido.  

Esta inquietação do entrevistado ALFA A1 representa claramente sua preocupação em 

proteger e executar um trabalho que lhe é próprio ou do grupo. Quando se afirma que a 

interação intergrupal pode ser interessante para a ocorrência de maior aprendizagem, não 

significa que outros grupos ou outros setores dentro da organização possam tomar as rédeas 

nas tomadas de decisões que são competentes a determinado agrupamento multifuncional.  

Agindo dessa forma, o entrevistado ALFA A1 conseguiu executar a outra parte do 

trabalho que ainda lhe restava, levando o caso para a arena de discussão grupal a fim de 

negociar pontos relevantes com esse cliente, reforçando, desse modo, o ciclo interno de 

informações do seu grupo. Assim, esse entrevistado agiu de forma questionadora, 

demonstrando certa indignação e protestando pelo desrespeito dos colegas de outro 

departamento por terem executado uma parte do trabalho que competia ao seu grupo.  

Têm-se, então, duas situações distintas aqui que, tomados os devidos cuidados, podem 

reforçar o ciclo de informações dentro do grupo. A primeira foi verificada no caso descrito 

anteriormente e reside no fato de que nenhum outro grupo ou departamento, mesmo nas 

situações onde houver correlação de projetos de desenvolvimento de processos, deverá tomar 

decisões que são sejam próprias do grupo em questão, sob pena de prejudicar o ciclo interno 

de informações, comprometendo, assim, sua aprendizagem. Se isso ocorrer, é sinal que o 

fluxo de informações não está sendo aduzido corretamente para o centro das discussões 

grupais.  

A segunda situação é oposta à primeira e abarca circunstâncias em que os membros 

deverão ter um posicionamento mais firme sobre as responsabilidades de outros grupos ou 

departamentos que, de alguma forma, estejam vinculadas ao projeto em desenvolvimento, 

principalmente nas ocorrências de suporte e apoio. 

 
Mas geralmente não. É mais uma apresentação do andamento, é um check de ações. 
Por exemplo: “-RH, você tinha que ter visto esse treinamento, como é que está? 
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Fulano, você tinha que ter feito isso, como é que está?” É mais nesse sentido 
(ALFA A2). 

 

Eles vêm para vendas perguntar, para nós perguntarmos para o produto e depois a 
resposta vem do produto para nós mandarmos para a venda. Aí fica um pouco 
engessado. Não existe entre outros departamentos. Tipo, o líder é vendas. Ok, então 
qualquer coisinha eu vou ao líder, eu não procuro as outras pessoas também da 
equipe, com suas respectivas funções. É uma cultura que eu acho que desde que se 
começou a Alfa aqui no Brasil, aqui em Varginha. Pelo menos é o feedback que a 
gente escuta das outras pessoas. Eu estou aqui há três anos, então há três anos é 
assim. E, pelo o que trocamos de informação no decorrer do dia-a-dia, a gente 
percebe, vê e recebe esse tipo de informação, que isso é decorrente do passado 
(ALFA C10). 

 

O desvio de informações pode ser prejudicial ao funcionamento do grupo. Será 

necessário que o gestor do projeto identifique suas reais causas, que podem ser obtidas por 

meio de minucioso exame do ambiente externo ao grupo, focando nas condições contextuais, 

no modelo de comunicação adotado pela empresa, nos componentes políticos, nas condições 

causais que indiquem alguma influência sobre o comportamento organizacional e nos valores 

institucionais adotados pela empresa.  

 

 

7.3.9 Mau aproveitamento de informações 
  

 

No âmbito dos grupos multifuncionais, a informação é o principal input para que 

processo de aprendizagem possa ocorrer. Sendo assim, o mau aproveitamento das 

informações caracteriza-se em fator determinante que pode trazer prejuízos ao processo 

grupal. 

De acordo com o entrevistado da Empresa Beta (BETA A13), as informações são 

pobremente compartilhadas pelo seu grupo. Ele afirma de forma mais taxativa que o 

compartilhamento sequer existe entre os participantes. Ele reconhece que a empresa até que se 

esforça em criar SMT, mas mesmo assim o compartilhamento é pobre, geralmente fraco ou 

ora inexistente no grupo ao qual atua.  

Ele afirma também que a troca de informações intergrupos é feita exclusivamente 

entre seus gestores. Quando algum deles descobre novidades, emite-se um e-mail com cópia 

para os demais gestores. 
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O questionamento do entrevistado BETA A13 surge como uma forma de criticar os 

gestores por compartilharem informações apenas no âmbito de seus cargos, não enviando uma 

cópia desses e-mails também para os demais membros. 

Embora a noção de que os gestores possuem um papel de agentes catalisadores, 

filtrando as informações que são realmente relevantes ao grupo, para posteriormente 

disponibilizá-las ao clico interno. De acordo com o tom da fala do entrevistado BETA A13, as 

informações que poderiam ser essenciais ao desenvolvimento do grupo acabam se perdendo 

nesse processo exclusivista: 

 
Eu penso que compartilhamos pobremente as informações dentro do grupo. Eu 
particularmente, eu sou... é um problema que deveria mas nós não temos esse 
compartilhamento de informação, não; não como deveria, tenta-se, mas não 
conseguimos ainda. [...] Talvez haja entre grupos, mas dentro do grupo não. A 
interação entre grupos, normalmente, aqui se costuma copiar a troca de informação 
com os gestores de cada grupo. Dentro do próprio grupo, ou seja, dentro do 
gerenciamento da inovação não necessariamente a gente faz isso, só quando é 
necessário que ele seja informado. Agora, caso contrário, mesmo que não tenha 
necessidade de os gestores dos outros departamentos serem informados, eles são 
mantidos em cópia [...]. Existe um banco de ideias, mas não necessariamente as 
lições aprendidas de um projeto são transmitidas pro futuro. Não. Eu acho que 
muita coisa é perdida. Mas uma vez que aquilo é identificado no projeto como uma 
possível desgastante... e às vezes a crise é a gota d´água, entendeu? (BETA A13) 

 

 Já BETA B11 e BETA B18 dizem que as ideias estão na memória de cada pessoa e 

que a empresa não dispõe de registros ou formas artificiais de recuperá-las. Eles comentam, 

ainda, que a Empresa Beta tentou, por diversas vezes, fazer um controle dessas ideias, mas 

que só agora estavam fazendo uma migração para um SMT com mais funcionalidades. De 

modo geral, nos momentos de discussão e de tomadas de decisões, os membros deverão 

contar com sua boa memória natural e a boa vontade do colega em querer compartilhá-la.  

 

Em relação às novas ideias, eu acho que faltava estruturar melhor isso aqui dentro. 
Por exemplo, eu acho que essa parte não está muito bem estruturada porque. Sobre 
aquelas coisas que (pausa), por que daí a gente vai falar sobre um projeto, uma 
ideia, uma pessoa nova vem e fala sobre uma ideia; então muitas vezes isso está 
guardado muito na cabeça ou na experiência da pessoa que trabalhou na época e 
vivenciou (BETA B11). 
 
As ideias estão na cabeça de cada um, a gente não tem um registro de melhores 
práticas ou um histórico do que aconteceu naquele projeto; vai depender muito se o 
líder do projeto registrava aquilo, mantinha esse arquivo de alguma maneira. A 
gente já tentou ter outros tópicos pra controlar isso, outras bases de dados mas 
acabou migrando pra essa nova que tem outras funcionalidades. Então, é isso. 
Então tem muitas informações ainda que a gente tem que contar com outros setores, 
ou da gente lembra  “lembro que tal pessoa já trabalhou com isso”, ai você vai lá e 
pergunta. Mas se essa pessoa, por exemplo, foi desligada da empresa, acabou! Ela 
levou com ela o conhecimento, acabou, porque o trabalho é muito individual nesse 
sentido (BETA B18).  
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7.3.10 Rotatividade dos membros 
 

 

Esta subseção tem como objetivo discutir um dos problemas mais comuns que podem 

dificultar o processo social dentro dos grupos - a rotatividade (turnover) dos seus membros -, 

fato verificado com maior incidência na Empresa Beta. Vale lembrar que, nestes casos, por 

tratar-se de grupos focados em inovações de produtos, a saída de um membro pode significar 

na perda de importante capital intelectual para um concorrente ou para um cliente. 

 O entrevistado BETA A13 conta que os momentos de maior rotatividade geralmente 

ocorrem entre uma crise econômica, afetando as vendas da empresa e a retomada do seu 

crescimento. Ele exemplifica que, durante a crise internacional de 2008/2009, a própria 

Empresa Beta havia demitido alguns indivíduos pertencentes a grupos multifuncionais, mas 

depois de passado o período mais crítico de baixa vendagem, resultando na retomada da 

produção, alguns empregados também pediram o seu desligamento da organização dado ao 

grande estresse e desgaste causado nas relações entre os membros em decorrência do processo 

demissionário anterior. 

 Diferentemente do observado na Empresa Alfa, os indivíduos que compõem os 

grupos na Empresa Beta trabalham estreitamente com seus clientes, fato esse justificado por 

fornecerem inovações às montadoras, adotando uma estratégia de grande poder de barganha, 

conforme identificou Michael Porter no seu modelo das Cinco Forças Competitivas da 

Indústria (1997), cujo cliente depende sobremaneira do seu fornecedor como forma de criar 

uma vantagem competitiva organizacional. 

Em decorrência dos laços de amizade entre cliente e fornecedor, durante ou após as 

crises, será comum que esses profissionais ajudem-se reciprocamente, absorvendo esse capital 

intelectual para dentro de suas organizações, sempre que um dos lados encontrar-se em 

situação desfavorável de empregabilidade. Além disso, no passado, a Empresa Beta 

trabalhava com uma política de demissão voluntária, mas em decorrência da grande perda de 

bons profissionais, os programas de incentivo demissionário foram rapidamente extintos, 

conforme explica BETA A13: 

 
[...] eu conheço aqui – a rotatividade alta é sempre pós crise, então por exemplo, já 
teve uma crise depois de 2009... que durante a crise eles mandam gente embora, 
mandam as pessoas embora e depois da crise as pessoas querem sair, entendeu? As 
pessoas veem que tem mais oportunidades, as pessoas ficaram muito magoadas, foi 
um processo desgastante [...]. Muitos membros acabam indo trabalhar para seus 
clientes. Então é... existe uma rotatividade muito grande após as crises. [PDV o que 
é?] Plano de demissão voluntária, isso não se faz mais. [Pra reter mais as pessoas?] 
É, porque eles mandam aqueles... mandam embora aqueles que eles não estão mais 
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interessados. Você abrindo um PDV, aqueles caras que são muito bons 
tecnicamente, como eles não são tão reconhecidos assim, eles são os primeiros a 
sair (BETA A13). 

 

Segundo Edmondson e Nembhard (2009), a alta rotatividade abarca em uma das 

piores ocorrências para a aprendizagem grupal. No caso da Empresa Beta, por exemplo, 

onde foi identificada uma série de problemas em relação ao SMT, dependendo do nível de 

conhecimento de alguns membros demitidos, suas saídas podem significar até mesmo em 

abortos de projeto, segundo atesta BETA A13: 

 

Às vezes a crise é a gota d´água, entendeu? Às vezes tem pessoas que na crise 
ficam torcendo pra ser mandada embora, entendeu? Tanto que, por mais que se 
tenha crise, hoje uma coisa que eles não fazem mais é abrir PDV, é difícil, porque 
eles sabem que vão perder caras bons, tecnicamente. Então cada técnico, 
normalmente ele é bem... ele é mal reconhecido, mas ele é um cara que assim 
“aquele cara tecnicamente ele é muito bom”, mas ele está há dez anos como 
engenheiro júnior e o salário dele [...]. Eles têm uma facilidade porque são pessoas 
que se preparam, se mantém preparadas num processo contínuo, e na primeira 
oportunidade que aparece no mercado eles saem. Mesmo porque, a questão nunca... 
se eu for falar salário, em geral tá sempre na média, então o peso do cara é sempre 
“poxa, eu tenho quantos anos de empresa, qual a proposta que eu tenho lá fora? 

 

Além de poder prejudicar enormemente o ciclo de vida dos projetos, a rotatividade 

ainda pode gerar outros agravantes de ordem estratégica para o grupo e para e empresa como 

um todo. O ingresso do indivíduo demitido em um cliente ou em um concorrente é, sem 

dúvidas, preocupante fator capaz de afetar a competitividade organizacional: 

 

[...] ou não tem benefício, por exemplo, um carro da empresa. E aí ele começa a se 
comparar com outro... aquilo, o cara... Aí depois que passa a crise começa a surgir 
oportunidades nas montadoras, nos nossos clientes. Então hoje, muito que se fala é 
que a Beta treina os seus colaboradores para os clientes (BETA A13). 

 

Observa-se que o problema da rotatividade afetará também aqueles indivíduos que 

permaneceram na empresa, pois esses deverão assumir as tarefas daqueles que a deixaram, 

sem muitas vezes possuir a competência para tal e sem ter quem os ensine, já que o SMT da 

Empresa Beta, de acordo com as diversas afirmações, mostrou-se bastante falho.  

Antes de promover demissões, para fins de controlar essa situação de caos que pode 

passar a imperar no âmbito dos grupos multifuncionais, será necessário que os gestores 

estejam mais atentos aos membros-chaves de cada grupo, abrindo mão realmente daqueles 

que causarão pouco impacto ao desenvolvimento do projeto. 

A entrevistada BETA B17 fala, por exemplo, que existe muita procrastinação no 

âmbito do seu grupo e que isso é algo preocupante. Ela se mostra receosa de tecer tais 
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comentários, entretanto, sua expressão envolve um desabafo, transparecendo alguma 

desmotivação por ter perdido bons companheiros de trabalho e por ficado indivíduos com 

pouca predisposição para a aprendizagem: 

 

No passado havia uma troca de membros bem considerável, agora eu percebo que o 
grupo está mais estável em relação a isso. Houve saída de muitas pessoas da 
empresa. As pessoas saem por conta própria, não por falta de desempenho, mas 
pela saída mesmo. [...] Existe também muita “enrolação” por parte de alguns 
membros. Eu acho que é complicado porque é muito pessoal isso, a pessoa querer 
atender ou não o objetivo das metas e evitar é reportar para o supervisor, gerente, 
diretoria [...] 

 

 

7.3.11 Competitividade negativa 

 

 

 A ideia que se tem sobre a competitividade dentro de um agrupamento multifuncional 

geralmente é positiva. Internamente, é salutar que as pessoas tenham predisposição para 

atingir suas metas individuais, estejam abertas e receptivas para enfrentar os desafios do 

trabalho. Entretanto, é preciso haver também, além de sinergia, alguma harmonia interna, já 

que o trabalho grupal será realizado em cadeia. 

É necessário que o conceito de clientela interna esteja bem claro para todos os 

membros. Se os resultados forem encarados apenas como individuais, perde-se o sentido e a 

razão da multifuncionalidade enquanto estratégia para formação grupal. Um erro grave é 

considerar que o trabalho realizado por um indivíduo tenha consequências isoladas e não 

coletivas. Incidências dessa ordem ocorrem e podem ser mais comuns do que se imagina. 

 Por exemplo, o entrevistado BETA A13, pertencente à Empresa Beta, descreve uma 

situação cujos membros do grupo ao qual pertence são tão competitivos a ponto de não 

saberem o porquê de tanta competitividade. Esse comportamento competitivo até poderia ser 

interessante para o desenvolvimento do grupo se não houvesse sido citada por esse 

entrevistado a tendência da não disseminação interna de informações, comprometendo a 

aprendizagem interna. Por esse motivo, a competitividade no âmbito grupal perde o seu 

caráter positivo e passa a ser um fato causador de prejuízos. 

  

Voltando a questão de compartilhamento de ideias dentro do grupo, é algo 
complicado porque eu saí de uma das plantas que isso ai era muito... muito fácil, 
aqui nem tanto porque eu vejo muito no sentido de que o ambiente aqui não é tão... 
ele é mais competitivo mas as pessoas não sabem em que estão competindo, 
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entende? De maneira geral as pessoas não tendem a disseminar o seu conhecimento 
(BETA A13). 

 

Esta situação também pode justificar alguns dados colhidos na Empresa Beta, onde 

recorridas vezes alguns entrevistados afirmaram que as informações são pobremente 

compartilhadas no ambiente de desenvolvimento de inovações. Talvez a baixa eficiência do 

SMT não esteja estritamente relacionada à questão tecnológica - sistema de informação -, 

como por exemplo, no melhor software repositório de ideias. Provavelmente o problema aqui 

identificado seja de ordem política, já que a aquisição de maior conhecimento implicaria 

diretamente na conquista de maior poder do indivíduo no âmbito grupal. 

As dificuldades encontradas dentro dos grupos multifuncionais são diversas, 

entretanto, todos os pontos discutidos nesta categoria são, acima de tudo, oportunidades para 

que as pessoas envolvidas em coletividades multifuncionais possam se desenvolver ainda 

mais, tornando os fatores restritivos que obstaculizam o processo grupal em elementos de 

reflexão e de aprendizagem. 

 

 

7.3.12 Problemas com a Hierarquia 

 

 

Ainda sobre a Empresa Beta, como demonstra o entrevistado BETA A12, um dos 

fatores que cerceiam a participação de membros com patente hierárquica inferior, geralmente 

será em decorrência de sua própria limitação técnica que, de acordo com a análise do 

conteúdo das entrevistas, funciona como uma espécie de entrave temporário para a 

aprendizagem grupal. Contudo, seu repertório interno poderá ser preenchido rapidamente com 

as novas informações e conhecimentos adquiridos, possibilitando que suas contribuições 

sejam realmente efetivas nas futuras discussões e tomadas de decisões grupais. 

 

[...] chega e vai falando, né... acho que ele tem liberdade de falar, está participando 
do grupo ele tem plena... o que eu vejo é que um cara nessa posição, ele fala menos, 
normalmente [...] Ele conhece menos, então a participação é mais... ele se contém  
[...]. Agora, você vê muito aqui, já vi vários, a evolução do estagiário. A pessoa 
começou como estagiário no departamento, aqui existe uma migração de 
departamento, se o cara... tem departamentos que são formadores de pessoas que 
migram pra outras áreas. Então, você vai na área de engenharia de aplicação, você 
acha várias pessoas que foram estagiários de outras áreas, eu não vejo (BETA 
A12). 
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A seguir, no Quadro 18, o resumo de todas as informações encontradas na Categoria 

III - Dificuldades para o funcionamento do grupo. 

 
Quadro 18 – Categoria III – Aspectos dificultadores para o funcionamento do grupo. Resumo comparativo dos 
resultados encontrados 

CATEGORIA 
III 

Aspectos que 
dificultam o 

funcionamento e 
a aprendizagem 
em nível grupal 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Individualismo 
na realização das 
tarefas do grupo 

 

 

• A entrevistada ALFA A1 relata, por exemplo, que 
sua função de compradora só pode ser exercida 
por ela mesma e mais ninguém. O máximo que 
poderá ocorrer é algum colega avisá-la sobre uma 
mudança ocorrida em determinada fase do 
processo grupal, para que ela própria tome as 
devidas decisões sobre o processo de compra; 

• Conforme se observou na Empresa 
Beta, o individualismo na 
execução de tarefas ocorre muito 
em função de um nível de 
exigência muito alto dentro do 
grupo para o cumprimento de 
metas ou naquelas situações em 
que um membro esteja exercendo 
funções extras à meso-
multifuncionalidade. 

Subestimar a 
capacidade 

alheia 

• Problemas decorrentes da subestimação de alguns 
membros em relação à capacidade dos outros de 
contribuírem com ideias inovadoras, relevantes à 
aprendizagem do grupo; 

• Problemas decorrentes da falta de 
credibilidade dos participantes às 
ideias inovadoras dos colegas, 
devido à falta de condições 
tecnológicas para se colocar em 
prática; 

Excesso de 
reuniões 

• O excesso de reuniões não programadas mostrou-
se num forte empecilho para o bom 
funcionamento dos grupos; 

• O excesso de reuniões às vezes 
não programadas mostrou-se num 
forte empecilho para o bom 
funcionamento dos grupos; 

Falta de 
treinamento 

• Os treinamentos restringem-se essencialmente às 
questões mais técnicas, de âmbito prático. Pouca 
relevância é dada aos treinamentos mais 
conceituais, em sala de aula; 

• A ausência de treinamentos não 
pode ser atribuída à falta de 
geração de conhecimento, mas 
falta do gestor atuar como agente 
catalisador das informações 
recorrentes ao grupo; 

Absenteísmo 
 

• O quórum insuficiente fazia com que o gestor 
coagisse os membros mais assíduos a delatar os 
colegas que faltavam recorridas vezes às suas 
responsabilidades grupais, assegurando, inclusive, 
que levaria esse problema ao conhecimento da 
diretoria da empresa. 

 

Desvalorização 
dos méritos 

coletivos 

• Na Empresa Alfa esse problema também foi 
identificado no grupo Alfa-B. Conforme o 
entrevistado ALFA B9, a empresa não oferece 
nenhum tipo de incentivo aos méritos grupais. 
Caso as pessoas queiram comemorar o alcance dos 
objetivos conquistados, a valorização terá que 
partir deles próprios. Desse modo, o grupo reúne-
se em determinado local e confraterniza-se de 
maneira informal. 

• Apenas o líder leva os méritos e os 
deméritos em relação ao 
desempenho do grupo; 
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(continuação do quadro anterior) 
CATEGORIA II 
Funcionamento 

do grupo 
(processos) 

 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Desvalorização 
da atividade-

meio 

• Verifica-se que a atividade-meio não possui o 
mesmo grau de relevância em relação àquelas 
atividades que dão mais ênfase ao produto e ao 
processo (atividades fim). Desse modo, não 
valorizar o trabalho prestado pelos indivíduos 
cujas funções não estejam diretamente 
correlatas ao escopo do projeto – 
desenvolvimento do produto/processo final – 
pode também ser caracterizado como uma 
dificuldade ao funcionamento do grupo, capaz 
de comprometer o seu aprendizado. 

 

Desvio de 
informações 

• A falta de prudência no sentido de direcionar 
bem as informações para os setores 
competentes significa não só em prejuízos para 
a aprendizagem do grupo, como também 
prejuízos de ordem financeira para a empresa. 
Na Empresa Alfa, conforme o relato do 
entrevistado ALFA B6, parte dos problemas 
que ocorrem dentro do seu grupo foram 
atribuídos àquelas informações que deveriam 
ter atingido seu local correto, mas, devido a 
algum motivo não muito bem esclarecido, 
foram parar em outros departamentos que não 
o seu grupo de trabalho. 

 

Desperdício de 
informações 

 

• De acordo com o entrevistado da 
Empresa Beta, BETA A13, as 
informações são pobremente 
compartilhadas no seu grupo. Ele 
afirma de forma mais taxativa 
que o compartilhamento de 
informações sequer existe entre 
os participantes. Ele reconhece 
que a empresa até que se esforça 
em criar sistemas de 
compartilhamento de memória, 
mas que mesmo assim o 
compartilhamento é pobre, 
geralmente fraco ou ora 
inexistente no grupo ao qual 
atua. 
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(continuação do quadro anterior) 

CATEGORIA II 

Funcionamento 
do grupo 

(processos) 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Rotatividade dos 
membros 

 

• O entrevistado BETA A13 conta 
que os momentos de maior 
rotatividade geralmente ocorrem 
entre uma crise econômica, 
afetando as vendas da empresa e 
seu momento de retomada do 
crescimento organizacional. Ele 
exemplifica que, durante a crise 
internacional de 2008/2009, a 
própria Empresa Beta havia 
demitido alguns indivíduos 
pertencentes a grupos 
multifuncionais, mas após 
passado o período mais crítico de 
baixa venda, resultando na 
retomada da produção, alguns 
empregados também pediram o 
seu desligamento da organização, 
dado ao grande estresse e 
desgaste causado nas relações 
entre os membros em 
decorrência do processo 
demissionário anterior. 

Competitividade 
negativa 

 

• Por exemplo, o entrevistado 
BETA A13, pertencente à 
Empresa Beta, descreve uma 
situação em que os membros do 
grupo ao qual pertence são tão 
competitivos a ponto de não 
saberem o porquê de tanta 
competitividade. Esse 
comportamento competitivo até 
poderia ser interessante para o 
desenvolvimento do grupo se não 
houvesse sido citado por este 
entrevistado a tendência da não 
disseminação interna de 
informações, comprometendo a 
aprendizagem interna. Por este 
motivo a competitividade no 
âmbito grupal perde o seu caráter 
positivo e passa a ser um fato 
causador de prejuízos. 

Problemas com 
a Hierarquia 

 

• Limitação técnica correlacionada 
à baixa patente hierárquica e 
falta de experiência profissional 
comprometendo a participação 
do indivíduo nos processos e 
tomadas de decisões grupais. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
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7.4 Categoria IV - aspectos que facilitam o funcionamento do grupo e a aprendizagem 

em nível grupal 

 

 

 O objetivo desta categoria é expor e discutir alguns fatores facilitadores quanto ao 

funcionamento e aprendizagem dos grupos multifuncionais nas empresas Alfa e Beta. Embora 

alguns itens que compõem esta categoria também tenham sido vistos e discutidos nas demais 

categorias e subcategorias anteriores, faz-se imprescindível neste momento pontuar algumas 

situações em que o processo grupal foi facilitado dentro do contexto grupal, permitindo, 

assim, que os grupos aprendessem. Seguindo a lógica da Categoria III - Aspectos que 

dificultam o funcionamento e a aprendizagem em nível grupal -, nesta Categoria IV também 

são apresentados, primeiramente, os resultados encontrados em ambas as empresas 

pesquisadas e posteriormente os resultados individuais verificados na Empresa Alfa e na 

Empresa Beta, respectivamente.  

Desse modo, compreendem os fatores facilitadores ao funcionamento do grupo 

encontrados em ambas as organizações: a consulta aos setores ou áreas funcionais; a 

existência de fóruns e comitês internacionais; o arranjo físico; o apoio moral e o aporte de 

recursos financeiros. Na Empresa Alfa os fatores que facilitam o processo e a aprendizagem 

grupal, são: o enaltecimento do conhecimento alheio; a antecipação de problemas; a 

aprendizagem por meio da prática do trabalho; a predisposição para aprender e o uso 

intensivo da tecnologia. Por fim, as subcategorias encontradas na empresa Beta que traduzem 

as condições facilitadoras do aprendizado dos grupos são: a convergência de opiniões; o 

reconhecimento dos resultados coletivos; os treinamentos internos por meio de 

multiplicadores e o uso dos corredores para compartilhamento de ideias. 

 

 

7.4.1 Consulta aos setores ou áreas funcionais 

 

 

Conforme se verificou na Empresa Alfa, boa parte dos dados obtidos no ambiente 

externo ao grupo contribuirá para a formação do seu ciclo interno de informações. Tal 

perspectiva é constatada, pois os participantes do grupo recorreram regularmente às suas áreas 

ou setores de atuação profissional como forma de obter mais conhecimento especializado e 

aplicável nas situações do desenvolvimento de novos processos. 
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Essa consulta deve ser entendida como algo positivo para o desenvolvimento do 

projeto, pois seria imprudente, por exemplo, se determinado indivíduo mesmo sendo o 

representante de alguma área específica no grupo, tomasse decisões próprias sem antes 

procurar saber se sua área representada possui a devida capacidade técnica ou recursos 

disponíveis, inclusive tempo para execução das metas definidas. 

Por meio desse ponto de vista, o grupo multifuncional pode ser caracterizado como um 

conjunto de representantes de vários setores ou áreas da empresa em constante processo de 

discussão sobre a capacidade organizacional de concentrar recursos escassos no desenvolvido 

de projetos. Pode-se afirmar que a consulta ao setor ou área funcional é uma forma de 

diminuir os riscos que envolvem o APQP. Sua falta pode acarretar entendimentos 

equivocados sobre a capacidade de suprir todos os recursos necessários advindos das tomadas 

de decisões coletivas sobre o desenvolvimento de processos. 

A entrevistada ALFA A1 expõe um caso em que as respostas aos questionamentos 

chegam ao grupo de diversos setores/áreas organizacionais. Além disso, nota-se também que 

um setor/área depende do outro, ou seja, a mesma sinergia existente entre a diversa 

composição meso-multifuncional deverá transcender para além dos seus limites, atingindo 

também o nível macro-organizacional. Pelo fato de a entrevistada ALFA A1 pertencer ao 

setor de compras e sua função dentro do grupo estar subentendida como de suporte e apoio, a 

sujeição do grupo às áreas funcionais da organização é fato imprescindível como forma de 

manutenção do ciclo de informações internas: 

 
[...] vem respostas aos mais diversos setores organizacionais. Sempre que algumas 
metas são determinadas, é sinal de que o funcionam Qualidade (setor) depende de 
compras, engenharia depende de compras e assim a gente vai trocando as 
informações. Tá? Não tem formalidade, passam-se os tópicos da reunião na 
primeira, já escreve e ali vão se escrevendo as pendências. Mas assim, não foge 
muito disso, passa as pendências, passa a data de ação, o plano de ação, data de 
conclusão e a gente vai fechando a reunião (ALFA A1). 

 

A mesma dinâmica pode ser observada na Empresa Beta, em que o entrevistado 

BETA A12 informa que a consulta aos departamentos funcionais é tanta que aquilo que era 

para ser um simples grupo multifuncional acaba se tornado com um grupão, segundo ele: 

 
[...] só com metálicos, que a gente fala que é a área de BU1, com a área de BU2 que 
é a área de infiltração que o cara faz o teste no mesmo motor, praticamente. E agora 
com a (inaudível) também você tem ganhos de escalas de testes e até de simulação 
de laboratório, essa é que é a ideia. Então Ok. Virou um grande grupo [...] Acaba 
virando um grupão. 
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A Figura 30 exemplifica como se dá o processo de consulta dos membros aos seus 

setores/áreas funcionais de origem. No centro do processo encontra-se o grupo e seus 

membros, as setas simbolizam as consultas que os membros farão às suas áreas ou setores, o 

halo em torno do grupo é aprendizagem que poderá ser criada decorrente desse processo de 

consulta, já que podem servir como reforços ao ciclo interno de informação, e o tracejado 

significa as consultas que cada setor ou área fará às demais áreas ou setores dentro da própria 

empresa. 

 
Figura 19 – Dependência do grupo às áreas funcionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da própria pesquisa (2013) 
 

 

7.4.2 Existência de fóruns e comitês internacionais 

 

 

Verificado em ambas as organizações pesquisadas, a existência de fóruns e comitês 

internacionais abarca um aspecto que pode facilitar o funcionamento do grupo. Conforme 

conta o entrevistado BETA B16, a Empresa Beta mantém fóruns de debate e também 

promove alguns cursos no sentido de disseminar ao máximo as informações a respeito do 

desenvolvimento de projetos. BETA B16 também se considera uma figura-chave dentro da 
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organização, pois sua função é receber as informações da matriz na Alemanha e divulgar o 

conhecimento adquirido para dentro do seu grupo multifuncional no Brasil: 

 

Mas a questão de conhecimentos, eu não digo que... às vezes o conhecimento é 
ministrado dentro de uma reunião de projeto, numa oportunidade que aparece um 
parênteses no meio de uma reunião pra você explicar alguma coisa, mas 
constantemente aqui na Beta a gente tem fóruns de debate, reuniões e cursos pra se 
divulgar essas informações. Eu, por exemplo, talvez como uma das portas de 
entrada de tecnologia do mundo inteiro, essa é uma das minhas funções, receber 
alguma informação – por exemplo, da matriz na Alemanha – e divulgar o 
conhecimento aqui no Brasil. 

 

 Já o entrevistado BETA B18 e a entrevistada BETA C19 (líder) afirmam que a área de 

inovação da Empresa Beta promove mensalmente comitês de inovação onde reúnem-se 

vários especialistas, tais como os gestores dos grupos multifuncionais, o gerente global, 

acompanhado do coordenador de inovação, cuja pauta de discussões compreenderá 

determinado produto em desenvolvimento. Nesses comitês são debatidas as principais ideias 

que surgiram sobre o produto e um técnico externo faz uma avaliação geral sobre os rumos do 

projeto. No final do comitê, um parecer sobre seu posicionamento e avaliação da capacidade 

de sucesso ou fracasso do projeto é feito e divulgado para todas as pessoas presentes no 

evento: 

 

Hoje a gente tem, na área de inovação, a gente tem comitês de inovação uma vez 
por mês, pra cada produto. Então nesse comitê são reunidos os especialistas do 
produto, o gerente daquele produto, que é gerente global para aquele produto e o 
coordenador de inovação; então eles vão discutir as novas ideias que foram... a 
gente tem um sistema para a colocação de novas ideias, essa ideia é colocada e 
direcionada pra um avaliador, o avaliador vai dar o posicionamento e se ela for 
aprovada ela vai pra esse comitê (BETA B18). 
 

[...] a gente tem até uma reunião chamada Tec Fórum, e nesse Tec Fórum é 
apresentado o que está acontecendo em cada produto, vamos supor assim, então 
anéis desenvolveu algo diferente, ele apresenta pra que todos os colaboradores 
saibam [...] (BETA C19). 

  

Os comitês e fóruns promovidos pela Empresa Beta também podem ocorrer de forma 

corporativa. Nestes casos, serão envolvidas outras empresas do grupo situadas em diferentes 

países como Estados Unidos, Alemanha, China, França, Inglaterra e Japão. O maior objetivo 

dos fóruns internacionais é colher informações geradas pelas unidades globais da empresa, 

principalmente naquelas situações em que houve fusões e agregações corporativas mais 

recentes. A preocupação da empresa é conhecer e guardar esses conhecimentos para que no 

futuro possam ser aplicados no desenvolvimento de novos produtos. 
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Porque a gente tem especialista de produto, e então pra cada produto a gente tem 
um especialista em cada região, então no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, 
na China e no Japão; e pode ter em alguns outros lugares da Europa, na França ou 
na Inglaterra. Então esses especialistas se reúnem e também porque a gente, agora a 
Beta comprou outras empresas, então tem conhecimento que estavam nas outras 
empresas e a gente tem que tentar coletar isso de alguma maneira, porque as 
empresas diferentes, métodos, meios diferentes de guardar as informações [...]. 
(BETA B18). 

  

 Já na Empresa Alfa, o compartilhamento de informações com outras realidades 

internacionais ocorre por meio da interação com as mais de oitenta fábricas do grupo 

corporativo distribuídas globalmente. Segundo o entrevistado ALFA A3, geralmente é 

selecionado um grupo de indivíduos, cada um representando um grupo multifuncional 

diferente, para conhecer as novidades tecnológicas em desenvolvimento nos mercado 

americano e asiático, sendo esses os que mais se assemelham ao mercado massivo brasileiro:  

 

Atualmente a empresa mantém um pessoal que interage entre as plantas a nível 
mundial “nós temos o equivalente a oitenta plantas no mundo” e existe um grupo 
de pessoas que vai conhecer as tecnologias que estão sendo desenvolvidas ou na 
França ou nos Estados Unidos ou na região da Ásia principalmente (ALFA A3). 

 

 

7.4.3 Arranjo físico  

 

 

A estrutura física da organização também deve ser considerada como uma forma de 

garantir o funcionamento do grupo multifuncional. Para que o desenvolvimento possa ocorrer 

é preciso haver espaços adequados para a realização dos principais testes referentes aos 

projetos, tais como laboratórios bem estruturados, salas de reuniões e de treinamento 

equipadas com equipamento audiovisual, pistas de testes (se for o caso) entre outros aspectos. 

Os excertos a seguir dão uma pista sobre de que forma as empresas Alfa e Beta 

possibilitam esse suporte aos seus grupos multifuncionais: 

 
Mas hoje a gente já tem uma estrutura que nos propicia auxiliar a montadora ou 
desenvolver propriamente o produto aqui dentro, coisa que até então só existia nos 
Estados Unidos. Essa liberdade foi crucial para que o grupo desenvolvesse 
processos inovadores com maior agilidade dentro do grupo (ALFA A4). 

 

Pelo fato do layout ser bem aberto aqui, as portas são abertas, eu sinto, por 
exemplo, que tenha uma abertura maior aqui dentro. o layout daqui é bem aberto, 
então... a minha opinião é que não tem essa... é lógico que você não pode participar 
de tudo o que está acontecendo, você é convocado em certos problemas, né [...] e 
como aqui o grupo é pequeno, o grupo é relativamente pequeno, de tecnologia 
(BETA A12). 
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7.4.4 Apoio Moral 

 

 

Segundo Edmondson (2004), devido à sua própria natureza cooperativa, é possível que 

o apoio moral seja um forte aspecto promotor de aprendizagem grupal. O apoio moral 

assegura a troca de valores e perspectivas de maior afeição e confiança nas relações 

interpessoais, elevando o nível de coesão do grupo e sua capacidade sinérgica.  

Conforme um dos entrevistados da Empresa Alfa (ALFA B5), uma das formas da 

organização apoiar seus membros é por meio da liberdade proporcionada a eles no momento 

de formação dos grupos multifuncionais: 

 

Então, ela (a empresa) favorece, te dá total liberdade para criar, talvez, uma equipe 
multidisciplinar. Ou se está faltando algum elo ali, ela te dá a liberdade de você 
estar buscando com outras áreas para poder complementar essas informações que 
estão pendentes (ALFA B5). 

 

Entretanto, a liberdade interna deve ser seguida também de algumas responsabilidades 

por parte dos membros. Não basta, por exemplo, poder circular de grupo em grupo ou de uma 

área para outra dentro da empresa em busca de informações. Ao conseguir aquilo que procura, 

os membros dos grupos deverão tomar decisões seguidas de uma racionalidade burocrática, de 

argumentos plausíveis e de informações concretas como forma de justificar as tomadas de 

decisões. O entrevistado ALFA B5 comenta essa realidade por ele vivenciada: 

 
Ela possibilita, mas você tem que provar por A+B que é viável. Ela possibilita. Mas 
não basta apenas chegar lá na porta e fala [...] “-Eu estou precisando disso, vamos 
comprar.” Não. Tem que provar estatisticamente que aquilo é viável, que precisa. 
Acho que não só aqui. Em qualquer empresa, quando demanda certo investimento 
além do budget, tem que mostrar que é viável (ALFA B5). 

 

 Outra forma de apoio moral identificado na Empresa Alfa relaciona-se à percepção 

dos trabalhadores quanto à construção de uma carreira profissional sólida dentro da empresa. 

O entrevistado ALFA B6, por exemplo, explica que começou suas atividades profissionais 

dentro do seu grupo enquanto menor aprendiz, passando por auxiliar e ora atuando como 

analista. Um ambiente adequado de trabalho causou-lhe reais possibilidades de ascensão 

profissional, denotando que a segurança psicológica exerce um fator essencial à sua 

predisposição para a aprendizagem: 

 
Que nem eu mesmo, eu comecei como menor aprendiz e hoje eu sou analista. 
Então, eu acho que essa que é a recompensa, você, mostrando serviço mesmo, 
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sempre vai tendo a recompensa de subir na vida dentro da empresa. Vamos dizer 
assim, a carreira dentro da empresa ser maior (ALFA B6). 

 

Já na Empresa Beta, o entrevistado BETA A11 acredita ser importante um ambiente 

onde as pessoas estejam mais receptivas para dizerem o que pensam, expondo seu ponto de 

visão ao grupo e esperando dos colegas e superior algum feedback. Esse entrevistado também 

afirma que esse processo deve ser ponderado, pois o conhecimento adquirido por meio do 

compartilhamento de informações deve promover ao indivíduo criativo os devidos méritos 

advindos de sua capacidade criadora. 

 

Mas das vezes que eu precisei, as pessoas foram abertas – quer dizer – colocaram a 
visão delas junto; a única coisa que a gente tem que filtrar muito é colocar a posição 
da pessoa, o que ela acredita, o que ela não acredita e que às vezes isso acaba 
influenciando até pra ajudar a pegar pessoas pra ir à frente com essa ideia (BA11). 

 

No trecho a seguir, o entrevistado BETA B16 (ora gestor do grupo), mostra-se 

consciencioso de que a responsabilidade pelos méritos ou limitações do grupo é sua. 

Entretanto, mesmo agindo contrariamente a uma política da Empresa Beta, ele atesta que 

divide a responsabilidade com seus membros subordinados. Essa atitude pode reforçar os 

laços entre as pessoas, fazendo com que todos sintam-se de fato pertencentes àquela meso-

multifuncionalidade. 

 

[...] então, queira ou não queira eu divido a responsabilidade com o pessoal da 
equipe, deixo bem ciente pra eles que o que está sendo feito não é porque eu pedi, é 
porque é um projeto entre uma equipe inteira. Só que funcionalmente quem 
responde pelo projeto perante um nível mais alto da corporação é o líder do projeto. 

 

 

7.4.5 Aporte de recursos financeiros 

 

 

O aporte de recursos financeiros está relacionado à base financeira que as empresas 

concedem aos seus grupos como forma de cumprirem o escopo do projeto. No âmbito da 

gestão de projetos não é comum as empresas renunciarem ao orçamento e ao cronograma para 

aliviar atrasos ou gastos desmedidos de recursos destinados ao desenvolvimento de 

produtos/processos. Entretanto, há momentos em que serão necessárias outras avaliações para 

verificar a necessidade de maior aporte de recursos para o grupo multifuncional. 



 

 

207 

Trabalhar com projetos, conforme afirmou um dos pesquisadores da Empresa Beta, é 

como uma caixa de más surpresas, pois mais de 70% das ideias configuram-se em produtos 

inviáveis. Ressalta-se aqui na quantidade de recursos que foram aplicados para um retorno 

ainda incerto. 

Uma perspectiva dessa poderia resultar em um processo de constante coerção por 

resultados pelo baixo desempenho dos projetos. Entretanto, segundo informações (não 

gravadas) desse pesquisador, a Empresa Beta não mede o número de projetos abortados 

como fator de restrição ao sucesso grupal.  

Nesse caso, a empresa está ciente das condições das pesquisas e do longo prazo para 

se atingir uma patente e principalmente do aprendizado acumulado em cada projeto mal 

sucedido. Contudo, o grupo terá que provar a necessidade de maior aporte de recursos 

financeiros para que a empresa possa enxergar no projeto uma boa oportunidade de 

investimento. 

Tanto na Empresa Alfa quanto na Empresa Beta existe um real favorecimento 

quanto ao aporte financeiro na condução dos projetos desde que, ainda na fase de 

planejamento, o responsável consiga provar a sua viabilidade econômica. Dessa forma, essas 

empresas demonstram um grande apoio financeiro, não medindo esforços e nem recursos 

quando uma boa ideia parece promissora, conforme demonstram os entrevistados abaixo: 

  

Vamos dizer assim, ela (a empresa) favorece muito quando a gente precisa, mas 
depende muito do orçamento e da viabilidade, se vai ter esse retorno. Então, 
quando a gente consegue justificar que o retorno vai ser dado para a empresa, é 
fácil. Às vezes é uma coisa inviável, porque sempre quando envolve isso envolve o 
nosso diretor. Então, sempre quando ele acha viável, a gente sempre reúne: “-Não, 
temos que fazer isso. Vai ser viável para a empresa e vai ter um retorno” (ALFA 
B6). 
 

[...] A Alfa tem muito recurso (ALFA C10). 
[...] recurso tem, recurso tem sim, acho que nos é dado todo o recurso necessário, 
evidentemente quando você não tem você solicita e dependendo do dinheiro 
acontece, dependendo do dinheiro não acontece [... ]. Não, não... Na verdade é 
assim, a questão é o que eu te falei – não vou chamar de qualquer ideia mas alguma 
ideia um pouco mais embrionária – a gente tem uma estrutura de desenvolvimento, 
aqui na Beta, que ela te permite com uma ideia muito embrionária, mas existe o 
entendimento de um grupo que ela é embrionária mas é uma coisa que pode valer a 
pena, então você consegue destinar uma verba limitada, menor pra fazer alguns 
estudos piloto nessa ideia e ver se por acaso ela tem realmente futuro, aí quando ela 
tem futuro, aí sim pode virar um grande projeto [...] existem verbas menores, 
existem verbas enormes e que você tem que levar essa ideia desse projeto pra esse 
comitê e vai julgá-lo e se sim vai ser aprovado, vai ser destinado a verba pra esse 
projeto ou não. Mas respondendo a pergunta, sim, tem que vender bem o peixe, 
porque não basta só dar a ideia. Na verdade é assim, quando você fala recurso tudo 
está atrelado a dinheiro, então assim, às vezes você tem a verba mas não tem de 
repente um recurso. Por exemplo, eu preciso de repente – vamos supor – medir 
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alguma peça ou alguma coisa; eu tenho dinheiro pra medir? Tenho, eu tenho uma 
verba daquele projeto mas às vezes eu não tenho recurso aqui no Brasil, eu tenho 
que fazer lá fora e de fora fazer aqui no Brasil, isso acho que é normal, os Tec 
Centers vão se completando aí com as suas características e seus maquinários e 
suas possibilidades de teste (BETA B16). 
 

O apoio da Beta é total. Recursos aqui nunca faltam (BETA B18). 
 

 

7.4.6 Reconhecimento do conhecimento alheio 

 

 

Segundo observações realizadas na Empresa Alfa, reconhecer o conhecimento alheio 

dentro do grupo pode ser fundamental para o seu bom funcionamento. Por se tratar de uma 

formação grupal diversa, pode ocorrer que os membros passem a valorizar algum segmento 

profissional dentro da meso-multifuncionalidade, às vezes, baseados em questões técnicas, 

hierárquicas ou mesmo corporativistas, conforme discutido anteriormente. Entretanto, quanto 

mais democrático e descentralizador for o ambiente interno, maiores serão as chances de 

aprendizagem. 

Conforme demonstraram as anotações referentes às observações realizadas na 

Empresa Alfa, o conhecimento que cada membro carrega, principalmente daqueles operários 

que trabalham nas linhas de produção e estão diretamente expostos aos produtos que o seu 

grupo desenvolve, pode em muito contribuir nos momentos das discussões internas. 

O entrevistado ALFA A3 (líder de grupo) relata uma passagem em que ele reconhece 

que, por ser engenheiro de produto, consome grande parte do seu tempo fazendo cálculos para 

os processos em desenvolvimento. Enquanto isso, as pessoas nas linhas de produção estão 

sentido de perto os reflexos das mudanças planejadas pelos laboratórios de pesquisa, embora 

ele próprio (ALFA A3) não tenha certeza absoluta como suas intervenções irão refletir na 

linha de produção, até que algum operário as perceba e conte ao grupo. 

Esse entrevistado afirma, por exemplo, que no Brasil o método de produção é 

diferente de alguns países de onde surgem os projetos dos clientes. A produção de carros 

brasileira é considera massiva em relação a determinados países que beiram o nível artesanal. 

Por isso, projetos que aqui chegam devem passar por uma readequação tecnológica 

(nacionalização), já que o processo produtivo também será diferente.  

Já aquele operário, membro do grupo, que atua na linha de produção, possui uma visão 

diferente do espectro do engenheiro. Para ele, pouco importa se no exterior há países que 
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produzem carros artesanalmente ou não. O que ele sabe bem é que peça deverá passar pela 

extrusão de forma eficaz, sem erros, sem perdas, sem paradas, enfim, com qualidade para ser 

despachada para a expedição. 

Esse conhecimento acumulado pelo operário que está trabalhando na linha de 

produção deverá ser levado em consideração, sendo reconhecido pelas pessoas que estão 

lidando com o projeto, pois serão contribuições como essas que poderão fazer diferença na 

aprendizagem do grupo multifuncional, conforme conta ALFA A3: 

 

A gente faz cálculos e previsões, o pessoal lá em baixo vai ver se vai rodar ou não. 
Então participa os operários líderes, mas quando precisa qualquer outro operador 
também participa, pois como no Brasil você faz inovações tecnológicas e 
adequação tecnológica etc faz com que o cara que está com a mão na massa tenha 
uma visão diferenciada do engenheiro (ALFA A3). 

 

O entrevistado ALFA A3 exemplifica, a seguir, como se dá o processo de 

compartilhamento de informações entre um operário e um engenheiro no âmbito de 

discussões de um grupo multifuncional. Utilizando-se de analogias, ele explica que o processo 

de vulcanização de borrachas é semelhante ao processo de fazer um bolo: 

 
O operador sabe trabalhar lá em baixo, ele fica o dia inteiro lá mexendo com a peça 
durante um ano inteiro, sei lá... Até de olhar a textura da borracha que entra na 
linha, se está muito mole ou dura, o cara já sabe se vai dar problema lá na frente. 
Posso te dizer que fazer borracha é o mesmo processo de fazer um bolo. O nosso 
“trigo” é o negro de fumo, o leite que vai no bolo é o óleo diesel que vai na massa 
de borracha e os ovos são os polímeros que vão fazer a liga da massa. Depois que a 
massa entra no micro-ondas no processo de vulcanização, tá pronta, não tem mais 
volta, não existe retrabalho. Qualquer erro, perde tudo. Então, o operário que 
trabalha o dia inteiro fazendo isso bate o olho na massa e sabe se está faltando 
ovo... (risos) Ele sabe dessas coisas que a gente não consegue perceber, porque eu 
não fico lá o tempo todo. Na verdade o cara está de olho nas coisas, ele não é bobo 
(ALFA A3). 

 

 Fazendo-se também uso de analogias, percebe-se que parte dos membros de um grupo 

multifuncional trabalha como confeiteiros de bolos testando novas receitas, enquanto a outra 

parte fica responsável para colocar em prática a nova receita descoberta, acompanhando o 

comportamento do novo produto/processo do início ao fim da linha de produção, inclusive 

seu desempenho dentro da fábrica do cliente.  

Sendo assim, os operários dominam um conhecimento que não está muito acessível, à 

maioria das pessoas que compõem o grupo multifuncional. Reconhecer e compartilhar tal 

conhecimento de ordem prática significa permitir que o grupo aprenda: 
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Por exemplo, vamos pegar uma máquina que se você ao regulá-la pela primeira 
vez, irá fazer isso pelos padrões estabelecidos. Mas quando se faz esse mesmo 
processo pela segunda, quarta vez, você já regula baseado numa experiência e 
resultados anteriores que foram aprovados por ele, não pelo padrão que a gente de 
engenharia disse que era o melhor. No caso, o operador foi lá e criou o seu padrão. 
Então, a experiência gera isso. Quando tem problema sério, às vezes a gente define 
alguma matéria-prima de outro fornecedor, se sair diferente do mix[?] o cara já sabe 
que se entrar na extrusão daquele jeito, vai dar problema lá na frente. [Mas este 
operário trabalha dentro do grupo ou fora dele?]. Então, quando a gente percebe 
que o operário é bom, ele é convidado para participar das reuniões do grupo. Ele 
passa a fazer parte, assim... Até a entrar para dentro do grupo. Ele passa a fazer 
parte do grupo. Isso é comum acontecer (ALFA A3). 
 
Então ele me pega muito como exemplo para o resto do grupo, aí eu acho que o 
pessoal fica até envergonhado, às vezes. Você pega informações, cobra algumas 
coisas de determinadas pessoas. Então, existe uma questão importante aí, que é o 
relacionamento com os demais (ALFA B7). 

 

Além disso, Dixon (1999) lembra que a ideia dos “corredores” requer não apenas o 

compartilhamento de informações, mas essencialmente interações, trocas e conclusões 

ponderadas aos questionamentos que surgirem no calor das discussões internas da 

coletividade, devendo ceder espaço à audição expositivas dos discursos, à verbalização 

individual.  

Não se pode esquecer também que o processo de aprendizagem ocorre no momento da 

fala do interlocutor. Dixon (1999) adverte que é por meio da oralidade que se revela a 

capacidade de sintetizar informações, formando um entendimento obtido sobre determinado 

assunto. Para essa autora, o orador é quem de fato adquire os maiores ganhos cognitivos nesse 

processo de troca. 

 

 

7.4.7 Prevenção dos problemas 

 

 

Outra característica que pode ser considerada como fator facilitador do processo 

grupal é a capacidade do grupo em prever problemas. Neste caso específico, conforme 

percebido na Empresa Alfa, a antecipação dos problemas dá-se por meio do controle SAP 

PLM. Trata-se de uma ferramenta (software) que possibilita maior controle do gerenciamento 

de qualidade por meio do compartilhamento global de informações críticas no âmbito 

organizacional.  

Além de prever problemas, segundo um auditor da empresa Honda Motors, presente 

na Empresa Alfa no momento das pesquisas, tal solução pode oferecer vantagens, tais como 
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integrar todos os controles de qualidade da empresa, padronizando e unificando informações, 

disponibilizando-as aos grupos multifuncionais, conferindo-lhes um papel central sobre 

tomadas de decisões, já que terão condições de realizar uma série de tarefas de forma mais 

eficiente e eficaz.  

Permite também que todos os envolvidos possam acessar, a qualquer momento, o seu 

prontuário de qualidade sempre atualizado. Os gráficos disponíveis nos prontuários são bons 

indicativos sobre o desempenho do produto desde o input de matérias-primas até sua 

persecução na linha de montagem do cliente. 

Dentro dos grupos multifuncionais da Empresa Alfa, o sistema SAP PLM possibilita 

iniciar o planejamento de qualidade durante e a fase de design do produto, criando uma base 

para processos de inspeção de qualidade e controle durante a produção. Outra vantagem que 

pode ser conferida a ele é a troca de informações com fontes externas, já que compartilha em 

momento real as informações da base de dados dos clientes: 

 
[...] a gente tem um formulário que chama SAP hoje, que é o nosso assistente 
técnico, que fica dentro de cada montadora, quando ele vê que tem algum problema 
lá ou tem alguma coisa que pode ocasionar algum problema futuro, em cima dessa 
SAP que a gente já age no nosso processo, faz uma reunião. Então, a gente não 
deixa que o problema chegue até lá, a gente sempre antecipa e faz umas reuniões, 
tentando prever o problema (ALFA B6). 

 

 

7.4.8 Aprendizagem por meio da prática do trabalho 

 

 

Levando-se em consideração as observações de Dixon (1993) quanto à maneira pela 

qual as empresas conduzem seus treinamentos, segundo a autora, os empregados são levados 

para longe das situações reais de trabalho, a aprendizagem por meio da prática pode ser 

identificada como uma causa determinante ao bom funcionamento do grupo. 

O exemplo dessa ocorrência veio por meio do entrevistado ALFA B8, da Empresa 

Alfa, que confirma que o real aprendizado, pelo menos no seu caso, surgiu pela prática do 

trabalho. Esse entrevistado assegura, ainda, que pelo fato de não atuar diretamente com o 

processo produtivo, onde as questões técnicas são mais importantes, sua aprendizagem deu-se 

pelo contato visual com a peça manufaturada, experiências essas vivenciadas principalmente 

no período em que era estagiário. Tais observações geraram um conhecimento específico, ora 

levado para o grupo multifuncional como proposta inovadora para a resolução de um 

problema. Por meio de suas ideias, o grupo conseguiu melhorar o processo, resolvendo, 



 

 

212 

assim, as graves dificuldades encontradas no processo produtivo que afetava diretamente o 

cliente: 

 

Então, o grupo se influencia muito, é um trabalho em equipe realmente. Todos eles, 
todos nós aprendemos com todo o trabalho. Eu acho até mais fácil, por exemplo, a 
ideia do cabide. A ideia do cabide foi ideia assim, que partiu de mim, vamos dizer 
assim. Só que eu não sou do processo. Para mim que estou de fora, porque eu não 
tenho tantas perguntas técnicas, para mim é mais visual, é mais a questão da 
vivência, eu acho mais fácil identificar do que uma pessoa que, no caso, eu, como 
qualidade, que estou avaliando... Penso em todas as ferramentas, quando, na 
verdade, passou o responsável na cara, para qualquer pessoa. Então, é muito 
importante (ALFA B8). 
 

A Figura 20 apresenta um grupo de engenheiros (capacetes brancos) e um grupo de 

operários (capacetes azuis) pertencentes ao mesmo grupo multifuncional trabalhando em uma 

máquina de extrusão. As informações percebidas pelos operários quanto ao funcionamento do 

maquinário é repassado e discutido entre os engenheiros. 

 
 
Figura 20 – Equipe engenheiros e operários fazendo ajustes em uma máquina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cortesia da Empresa Alfa (2013) 
 

Na Empresa Alfa, a aprendizagem por meio da prática do trabalho pode ser verificada 

pelo relato do entrevistado ALFA A3, que havia sido enviando a uma fábrica francesa para 

participar de um treinamento, embora não soubesse se comunicar no idioma daquele país. 

Como o treinamento havia sido estritamente focado na prática do trabalho, ele conseguiu 
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aprender utilizando o recurso da visão, transmitindo posteriormente todo o aprendizado 

adquirido na França ao seu grupo multifuncional no Brasil.  

Caso esse treinamento tivesse sido conduzido em uma sala de aula fechada, longe da 

realidade do mundo prático, com um professor proferindo seus ensinamentos no seu idioma 

pátrio, provavelmente o aprendizado do entrevistado ALFA A3 teria sido inexistente. 

 

Bom, geralmente o cara passa na prática mesmo, porque o treinamento dele no 
exterior foi bem na prática. Então, às vezes o cara vai para a França, mas não sabe 
falar francês... Se fosse para deixar ele numa sala só com pessoal falando, tipo sala 
de aula, ele não iria aprender quase nada. Então, eles pegam o cara, mostram como 
se trabalha, porque essa linguagem é universal. Ele aprende assim, vendo como se 
faz. [É assim que ele passa para o grupo, na prática?]. É sim [...]. Treino ele com a 
prática do trabalho, mas não em sala de treinamento. A coisa ocorre no dia-a-dia, 
ali, eu acabo ensinando ele e dando essa responsabilidade para ele fazer, aí, e para 
ele aprender, mesmo. Não só ele como qualquer um geral. Se eu vejo que o cara 
não sabe fazer e se eu sei fazer, eu sento lá com ele. Não custa nada perder meio dia 
ali e explicar para ele o motivo, o porquê ele tem que fazer aquilo e deixar ele fazer 
(ALFA A3). 

 

 

7.4.9 Predisposição para aprender 

 

 

Conforme discutido na primeira categoria, a predisposição para aprender é fator 

essencial para que um indivíduo possa ingressar em um grupo multifuncional mediante a 

avaliação que será feita pelo gestor do projeto. Tal característica comportamental também 

deve ser favorável ao funcionamento grupal, já que nem sempre o aprendizado formal ou pela 

experiência (prática) serão fatores suficientes para a manutenção do ciclo interno de 

informações do grupo. 

A predisposição para aprender está voltada para a aprendizagem contínua dentro do 

grupo, entretanto, para sua ocorrência, será necessário que o indivíduo seja constantemente 

instigado pelo ambiente que o compõe, aprendendo a lidar com as pressões de trabalho, 

conforme ilustra as declarações do entrevistado ALFA B7, que conseguiu cumprir com suas 

metas individuais graças ao seu interesse em aprender e pelas orientações que recebeu dos 

demais membros do grupo onde atuava: 

 

[...] A empresa ajuda do jeito que ela pode, mas se a pessoa não tiver vontade de 
crescer, não adianta nada. Por exemplo, o curso de Excel que eu fiz pela empresa, 
foi importante, tal... Mas se não é eu aprender mais coisas sozinho, eu não teria 
conseguido desenvolver a ferramenta. Olha, a maioria foi sozinho, principalmente 
no Excel. Também, que eu não estou só pelo Excel, estou para opinião, auxiliar 
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também em outras áreas. Mas a parte do Excel foi praticamente sozinho, porque 
experiência própria, experiência no outro setor, que eu fui criando outras planilhas e 
fui colocando tudo para melhorar o grupo (ALFA B7). 

 

 

7.4.10 Uso intensivo da tecnologia  

 

 

 O uso intensivo da tecnologia foi identificado aqui como um componente facilitador 

ao funcionamento do grupo. Para o entrevistado ALFA A3, foi devido à política corporativa, 

baseada em padrões internacionais de excelência, que a Empresa Alfa adquiriu um software 

para auxiliar na fase do desenvolvimento dos projetos, bem como modernos equipamentos 

para a construção de protótipos, objetivando-se maiores ganhos de eficácia ao cumprimento 

das metas grupais. 

 A aquisição de novo softwares e maquinário mais moderno permitiu, também, um 

aumento significativo na agilidade dos processos grupais, refletindo na sua aprendizagem, 

conforme ilustra o entrevistado ALFA A3:  

 
Outra política importante foi uma institucionalização de processos que eram feitos 
lá fora. A empresa adquiriu toda a parte de software para esse desenvolvimento e 
também a parte de equipamentos para a construção de protótipos, para que a gente 
ganhasse velocidade no desenvolvimento dos processos internos e também um 
pouco mais de habilidade, já que na medida em que você consegue construir mais, 
você vai aprendendo mais rápido. 

 

Outro fato verificado na Empresa Alfa capaz de facilitar o processo grupal, foi 

comprovado pela existência de um centro de desenvolvimento de produtos na França.  De 

acordo com o entrevistado ALFA A3, é comum que os membros do seu grupo visitem esse 

local regularmente, onde alguns treinamentos são ofertados aos trabalhadores. Para que esse 

processo de aquisição de conhecimento possa ser mais eficaz e menos dispendioso à empresa, 

nem todos os membros terão condições de realizar a viagem ao exterior, cabendo ao 

multiplicar a responsabilidade de aprender e transmitir conhecimentos aos demais membros 

do grupo: 

 

Existe também na França um centro de desenvolvimento de produtos. Antes nós 
não tínhamos essa condição. É claro que isso dependeu de uma evolução. Nosso 
pessoal costuma visitar o centro, treinamentos são realizados lá, inclusive. É a 
mesma coisa quando alguém vai para a montadora no exterior, como não dá para 
mandar todo mundo, o cara vai lá, aprender as novas técnicas, as novidades do 
mercado e depois passa aqui pra gente daqui do grupo (ALFA A3). 
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Conforme se observa, em termos de aquisição de novos conhecimentos, é importante 

que os membros dos grupos tenham acesso às principais tendências do mercado automotivo, 

pois trabalhar com novos projetos, mesmo que focado em processos produtivos, necessitará, 

por parte do grupo de algumas referências mercadológicas vanguardistas.  

O mercado brasileiro de automóveis ainda não está à frente dos principais mercados 

desenvolvedores. Há muita produção por aqui, mas grande parte dos projetos ainda é 

importada das matrizes estrangeiras. Os membros dos grupos precisam dessa noção sobre o 

que é estar à frente. Por exemplo, enquanto grande parte dos concorrentes da Empresa Alfa 

no Brasil está preocupada em utilizar novos materiais para compor a alma metálica do perfil 

de borracha, foi por meio de uma feira automotiva que um dos multiplicadores descobriu que 

em um futuro muito próximo, sequer serão utilizadas borrachas para fazer a vedação dos 

carros, muito menos almas metálicas:  

 

Algumas tendências são observadas em eventos do setor e nosso grupo de 
engenheiros acompanha essas linhas, principalmente em relação às novas 
tecnologias de produto. Só para se ter uma ideia, falando de uma área de nosso 
segmento, na região da Ásia, as guarnições e vedações tendem a não utilizar fitas 
metálicas, ou seja, elas não utilizam borracha, mas uma tendência para o uso do 
plástico. Já as indústrias americanas há muito mais uma função de vedação apenas, 
deixando de lado a questão da estética do produto (ALFA A4). 

 

O grupo de desenvolvimento precisa estar ciente dessas novas tendências que 

envolvem a aquisição de novas tecnologias de processo. Trabalhar com plástico em 

substituição à borracha demandará novos investimentos, novo know-how e aquisição de mais 

conhecimentos. O uso de novas tecnologias pode estar atrelado também às adequações que 

serão necessárias para a manutenção competitiva da organização. Se o mercado asiático é 

mais inovador e formador de opiniões, será necessário que o grupo, além de ter que aprender 

um pouco de cultura asiática, também adquira tecnologia asiática, caso queira conquistar os 

clientes daquela região: 

 

Os americanos são mais funcionais enquanto os asiáticos se preocupam mais com o 
design da peça. Isso é uma tendência que nós temos que nos adequar e aprender a 
como trabalhar e com isso novas tecnologias são trazidas para o país para que sejam 
implantadas ao nosso processo (ALFA A4). 

 

 De modo geral, o uso de novas tecnologias movimenta o mercado automotivo 

mundial. Investir em tecnologia, à luz da aprendizagem grupal, pode significar que os 

indivíduos façam melhor uso de sua criatividade, pois qualquer ideia necessita do devido 

suporte tecnológico para sua execução, senão não passará de devaneio (embora a imaginação 
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seja um componente importante à ocorrência da aprendizagem). O uso extensivo da 

tecnologia no âmbito dos grupos de desenvolvimento pode promover mais liberdade, como 

expõe os entrevistados ALFA A4 e ALFA B6, ambos da Empresa Alfa: 

 

Outra coisa importante, a empresa investiu bastante em algumas tecnologias de 
desenvolvimento de processo que pudessem auxiliar o grupo para ter um pouco 
mais de liberdade. A liberdade é importante, mas ela tem um limite. Essa liberdade 
está nos cálculos estruturais de produtos e na construção de protótipos. Isso trouxe 
para gente alguns conhecimentos a mais e, claro, a necessidade de um pouco mais 
de pesquisa e aperfeiçoamento (ALFA A4). 

 

Ela investe, apoia sempre. A gente tem um exemplo até muito recente, que a gente 
precisou fazer um investimento em umas máquinas, um projeto que começou há 
pouco tempo, que é o Cruise. E como o projeto está no começo, ainda está em 
desenvolvimento, para a gente ia facilitar o convívio com o cliente e ia facilitar 
também a gente entregar a peça boa (ALFA B6). 

 

Durante as observações realizadas em ambas as empresas pesquisadas, o uso extensivo 

das tecnologias de informação reflete uma realidade incontestável que facilita a comunicação 

dos indivíduos não só com seu grupo, mas com qualquer outra unidade organizacional 

doméstica ou estrangeira. 

 

 

7.4.11 Convergência de opiniões 

 

 

O fato de haver convergência de opiniões fornece algumas pistas importantes 

decorrentes da existência de conflitos dentro dos grupos multifuncionais. Analisando os dados 

obtidos na Empresa Beta, o conflito pode servir como fator facilitador ao funcionamento do 

grupo quando tais conflitos objetivarem a congruência de pontos de vistas difusos. O choque 

de opiniões díspares deverá tender a um somatório de contribuições de ambos os lados, 

permitindo a geração de novos conhecimentos aplicáveis ao problema comum. 

Tais condições podem ser exemplificadas conforme expõe o entrevistado BETA B15. 

Segundo ele, as reuniões são utilizadas como espaço de averiguações de discrepâncias de 

testes, excitando discussões internas acaloradas, onde parte dos membros terá um 

posicionamento não necessariamente alinhado às opiniões alheias. Todavia, ambas as partes 

deverão encontrar respostas às incongruências verificadas no fenômeno físico em questão, 

beneficiando o aprendizado do grupo. Discussões assim são benéficas, pois além de envolver 
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questões do dia-a-dia de trabalho, promovem o compartilhamento de experiências e 

democratiza as argumentações no âmbito do grupo. 

 
Quando falo em divergência, acho que é possível caracterizar assim, como 
conflitos. Eu diria que a maioria das reuniões tende a discutir assuntos que estão 
ligados à discrepância de um teste, ou discrepância de entendimento do fenômeno 
físico, e que basicamente pode causar um certo conflito se não houver a parte da 
convergência. Então, como eu disse, a massiva maioria das reuniões ela tem o 
primeiro espaço de divergência, de aberta a ideias de maneira abrangente, e a 
convergência é mais por esse... e aí é bem característica da empresa, não é só do 
grupo, a busca de ter um output ligado à reunião. Então se ela fica só no bit 
divergente e não chega à conclusão, serviu muito pouco, então todo mundo já entra 
com esse compromisso de que há um espaço aberto, mas que o final a gente tem 
que chegar num caminho comum (BETA B15). 

 

Muitas vezes, os membros adentram as reuniões meso-multifuncionais já sabendo que 

deverão se posicionar frente a qualquer resultado divergente que possa aparecer em gráficos, 

relatórios de controle ou segundo a opinião dos operários das linhas de produção.  

Conforme explana o entrevistado BETA B15, as divergências representam um fator 

essencial para que o processo de aprendizagem possa ocorrer, pois deverão conter 

implicitamente conteúdos ricos em informações. Já o ambiente psicologicamente seguro será 

fundamental para o entrechoque de opiniões, que será seguido por reflexão de ambas as partes 

antagônicas. Na ocorrência de anuências de opiniões, o processo poderá ser compreendido 

como de aprendizagem, de acordo com o esquema da Figura 21. 

 
Figura 21 – Aprendizagem do grupo multifuncional 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da própria pesquisa (2013) 
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7.4.12 Reconhecimento dos resultados coletivos 

 

 

Segundo se observou na Empresa Beta, não importa se os resultados serão positivos 

ou negativos em relação ao desempenho do grupo multifuncional, o importante é que todos 

estejam envolvidos de igual maneira, pois o grupo deve ser compreendido como uma unidade 

absoluta e não fragmentada. Na ocorrência de falhas, é preciso que haja reflexão por parte de 

todos os indivíduos, é preciso também que o gestor conduza os demais membros ao processo 

reflexivo, até mesmo como oportunidade de aprendizagem. 

É provável que um grupo que coloque a responsabilidade por seus méritos e/ou 

deméritos em cima da figura do gestor do projeto, aprenda menos do que aquele em que todos 

são igualmente culpados e responsáveis pelas tomadas de decisões bem sucedidas ou não. Por 

isso, nos eventos onde houve o reconhecimento pelos resultados coletivos, é aceitável que o 

funcionamento do grupo tenha sido superior àquelas situações em que o líder ou parte dos 

membros tenha levado os bônus ou ônus do desempenho grupal. 

A seguir, o relato do entrevistado BETA B15. Segundo ele, um dos momentos de 

maior prestígio para um grupo multifuncional é quando ocorre o seu reconhecimento de forma 

pública. Esse entrevistado afirma que não importa se a menção ao grupo será por meio do 

jornal corporativo, pois o importante mesmo é que seja reconhecido: 

 
[...] quando é referente ao projeto, em termos de agilidade e de orçamento, o melhor 
frequentemente acontece na hora da reunião gerencial, nessa reunião gerencial que 
eu comentei, a gente tem o acompanhamento técnico e de decisão, e a de decisão 
estão todos os diretores mundiais, e é nesse momento – todo o líder de projeto, é ele 
quem faz a apresentação do projeto e tudo o mais – e é nesse momento muitas 
vezes, que esse grupo de diretores faz o reconhecimento publicamente dos 
resultados atingidos. Quanto a jornal ou não, a menos de alguns desdobramentos, 
então dependendo não só do ponto de vista gerencial e tempo, mas o resultado 
técnico foi superior, gerou patente, alguma coisa desse tipo, ele tem outros 
momentos em que o projeto e o time é relembrado como, por exemplo, em 
publicações e aí as publicações muitas vezes ficam aqui na frente da entrada do 
prédio para que as pessoas conheçam as publicações e façamos o reconhecimento 
do time do projeto. Então depende muito dos membros do projeto e não só do 
gerenciamento deles, então tem que fazer essa combinação [...] (BETA B15). 
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7.4.13 Treinamentos internos por meio de multiplicadores 

 

 

Os multiplicadores representam uma estratégica inteligente para disseminar as 

informações no âmbito grupal. Conforme se observou na Empresa Beta, para se obter êxito 

na multiplicação de conhecimento é imprescindível que o multiplicador seja um membro do 

grupo multifuncional, que conheça bem a realidade do seu mundo de trabalho e que possua 

condições didáticas mínimas para o repasse de informações, pois seu poder de persuasão será 

fator determinante para que o grupo aprenda. 

 Conforme discutido anteriormente, um dos problemas que pode prejudicar o 

funcionamento dos grupos multifuncionais da Empresa Beta reside no fato de haver muita 

rotatividade interna entre os membros do grupo. Sendo assim, será importante também que o 

multiplicador seja uma pessoa com um perfil diferenciado dos demais, que permaneça com 

seu vínculo empregatício o maior tempo possível na empresa, que seja alguém possuidor de 

habilidades carismáticas, devendo comportar-se de forma exemplar, já que seu vínculo com o 

grupo exigirá grande responsabilidade.  

Conforme as anotações de campo realizadas nas visitas aos grupos multifuncionais da 

Empresa Beta, dezesseis aspectos comportamentais foram observados caracterizando, assim, 

em um perfil desejado do membro cuja função seja a de multiplicador, sendo eles:  

Sempre que receber treinamentos manter-se presente no grupo até que todo o 

conhecimento seja transmitido para os demais membros; nas reuniões do grupo 

multifuncional, mostrar-se preparado e munido de informações teóricas e práticas conforme 

especificações técnicas do projeto em andamento; disseminar, orientar, acompanhar e avaliar 

o aprendizado dos membros do grupo; organizar o laboratório, os materiais e demais 

equipamentos necessários à realização das atividades práticas; manter atualizados e 

organizados todos os registros das atividades sob sua responsabilidade; tomar parte aos 

recursos que atendam aos objetivos de suas atividades; auxiliar o gestor do grupo quanto às 

atividades de treinamento; estar presente em todos os grupos onde atua; participar dos fóruns 

e comitês planejados pela empresa; manter-se atualizado por meio de reciclagem, 

aperfeiçoamento, especialização e visitas às demais fábricas da corporação; emitir pareceres 

técnicos, fornecer dados ao grupo e preparar relatórios pertinentes às atividades 

desempenhadas pelos participantes; divulgar cursos e atividades internas aos membros do 

grupo multifuncional; identificar possíveis novos multiplicadores no âmbito meso-

multifuncional e no âmbito macro-organizacional; manter os membros e o gestor do projeto 
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informados quanto à avaliação de reação e desempenho dos membros aos treinamentos 

realizados; manter-se empregaticiamente vinculado à empresa até que todo seu conhecimento 

seja transmitido aos grupos. 

 A entrevistada BETA C19 explica com detalhes como é feio o trabalho de 

disseminação de informações promovido pelos multiplicadores da Empresa Beta: 

 

Então, os membros dos grupos viajam, pois alguns treinamentos ocorrem sempre na 
planta da Beta, onde os processos produtivos estão ocorrendo. Algumas coisas nós 
não temos aqui, por exemplo, linhas de produção. Então, a pessoa vai lá, ela é 
treinada, e depois ela retorna para o CT [...]. Essa programação de multiplicadores é 
o que a gente faz aqui no RH com os membros dos grupos multifuncionais daqui da 
Beta. Quando ele aprende, ele vem e mostra dentro do grupo como a peça se 
comportou no processo de fabricação, se os testes feitos em laboratório refletiram o 
processo de produção em massa, onde houve falhas, em que parte do processo etc. 
Isso tudo ele verifica, o pessoal da planta passa e ele transmite ao grupo [...] Seria 
uma forma de otimizar também os treinamentos, né? Então, se tem necessidade de 
um treinamento muito específico e se esse multiplicador poderá passar para vários 
grupos sua experiência no treinamento que fez, é sempre ótimo. Por exemplo [...] É 
que a gente faz isso o tempo todo [...] Ah, houve vários casos onde um membro vai 
analisar um processo novo numa planta em decorrência de um produto que o grupo 
dele apresentou. Então, quando falo em treinamento, falo numa via de mão dupla, 
tanto o cara aprende na planta, como vai ensinar o pessoal de lá (BETA C19). 

 

De acordo com o discutido anteriormente, como demonstra o entrevistado BETA A12 

a seguir, um dos fatores que cerceia a participação de membros com patente hierárquica 

inferior, geralmente está vinculado à sua própria limitação técnica que, de acordo com a 

análise do conteúdo da entrevista, funciona como uma espécie de obstáculo temporário à 

aprendizagem grupal. Contudo, desde que haja predisposição para o aprendizado, seu 

repertório interno poderá ser desenvolvido rapidamente com as novas informações e 

conhecimentos adquiridos, possibilitando que suas contribuições sejam realmente mais 

efetivas nas futuras discussões e tomadas de decisões grupais.  

Esse entrevistado (BETA A12), outrora limitado e tímido, por meio da aprendizagem 

adquirida dentro do grupo, pode, inclusive, transcender os limites grupais vindo a tornar um 

multiplicador de conhecimentos e de informações para outros departamentos, como consta a 

seguir: 

 
[...] chega e vai falando, né... acho que ele tem liberdade de falar, está participando 
do grupo ele tem plena... o que eu vejo é que um cara nessa posição, ele fala menos, 
normalmente [...] Ele conhece menos, então a participação é mais... ele se contém  
[...]. Agora, você vê muito aqui, já vi vários, a evolução do estagiário. A pessoa 
começou como estagiário no departamento, aqui existe uma migração de 
departamento, se o cara... tem departamentos que são formadores de pessoas que 
migram pra outras áreas. Então, você vai na área de engenharia de aplicação, você 
acha várias pessoas que foram estagiários de outras áreas [... ] (BETA A12). 
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7.4.14 Uso dos corredores para compartilhamento de ideias 

 

 

Segundo dados da pesquisa conduzida na Empresa Beta, nem sempre as opiniões dos 

membros dos grupos serão expressas na arena dos grupos multifuncionais. Como explica a 

entrevistada BETA C19 (líder), haverá momentos em que as pessoas poderão ter receio de 

emitir opiniões mais sinceras.  

Tal informação poderia constar na categoria dos aspectos dificultadores ao processo 

grupal se não fosse por um detalhe, o uso dos “corredores” como forma de compartilhamento 

de informações. Para a entrevistada BETA C19, alguns indivíduos podem ter receio de falar 

algo que seja comprometedor às pessoas no âmbito do grupo, por isso acabam fazendo uso 

dos corredores da organização de maneira informal, como forma de emitir seus pontos de 

vistas sobre as discussões internas: 

 

Olha, eu acho que isso acontece sim e a pessoa acaba não falando pra não se 
comprometer, mas ela fica num nível [...] talvez esses comentários não cheguem 
pra diretoria mas chega no bastidores do projeto, chega no outro e aí eles vão ver o 
que acontece. Não chega da maneira formal, da maneira que deveria chegar, mas, 
se isso for de extrema relevância vai ser falado, vai ser negociado. Ou mais pra 
frente alguém vai ter que se comprometer e falar; pode ser uma perda? Pode, mas 
daí é calcular o custo benefício. [Hoje a empresa tem consciência que isso ocorre?] 
Ah, tem, todas tem. Tem pelo fato de não se comprometer, então assim: sei que vai 
dar errado mas de repente essa informação vai me causar, vai me trazer outros 
trabalhos e nesse momento eu não posso absorver e então se você está dizendo que 
vai dar certo eu não vou questionar, futuramente isso vai, pode dar errado e a gente 
vai ter que trabalhar, mas isso futuramente e então por agora a gente resolve. Sabe 
uma coisa “não vou me comprometer agora”? Tem, acho que isso [...] ninguém é 
tão cem por cento correto assim [...] (BETA C19). 

 

Esse processo mostra que a informação fluirá de uma forma ou de outra no âmbito 

coletivo. As ocorrências dessa ordem podem justificar o fato de haver locais apropriados 

dentro da Empresa Beta onde as pessoas encontram-se regularmente para conversarem e 

compartilharem ideias. 

O entrevistado BETA B16 explica que em muitas ocasiões pode ocorrer de os 

membros ficarem tímidos de falar, não que o ambiente interno não favoreça sua expressão, 

mas por ser uma característica do comportamento da pessoa. Quando isso ocorre, muitas 

vezes a reunião estende-se aos corredores da empresa, onde os acanhados terão maior 

liberdade de proferir seus pontos de vista: 

 

[...] De que forma a empresa aproveita as informações dos corredores?] Se é 
pertinente ao projeto o meu entendimento é que deveria ser discutido na reunião 
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que foi feita e não nos corredores... às vezes ano querem falar por que ficam mais 
acanhados, ou as vezes não concorda com a ideia do outro, mas porque o outro 
talvez tenha mais tempo de casa, uma posição maior as vezes não fala – não que 
exista tipo alguma coerção ou alguma coisa assim – mas acho que a pessoas, às 
vezes a pessoa não se sente bem “poxa, o cara tem vinte anos de experiência a mais 
do que eu, não concordo com ele mas vou ficar quieto”, e aí fala no cafezinho, acho 
que isso é normal [...] Mas aí a questão de às vezes ideias que surgem nos 
bastidores, seria isso, eu acho que... eu costumo tentar aproveitá-las ao máximo e aí 
também é uma coisa meio pessoal, se você fala pra mim uma ideia nos bastidores, 
no cafezinho e eu falo “pô, que ideia bacana”, vou lá e monto, na próxima reunião, 
de repente eu lanço essa informação. Entendeu? Vamos discutir um pouco melhor, 
coisa e tal... tem gente que as vezes “tá, legal”, e deixa escapar, eu acho que é um 
pouco pessoal isso, das pessoas aproveitarem as oportunidades. Às vezes acontece 
realmente de uma ideia lançada no cafezinho, na hora do almoço e às vezes é uma 
baita de uma ideia e o cara deixou escapar (BETA B16). 

 

A seguir, o Quadro 19 apresenta o resumo e as principais diferenças encontradas na 

Categoria IV - Aspectos que facilitam o funcionamento do grupo e a aprendizagem em nível 

grupal entre as empresas Alfa e Beta: 

 
 
Quadro 19 – Categoria IV - Aspectos facilitadores do funcionamento do grupo e da aprendizagem em nível 
grupal. Resumo comparativo dos resultados encontrados 

CATEGORIA IV 
Aspectos que 

facilitam o 
funcionamento do 

grupo e a 
aprendizagem em 

nível grupal 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Consulta dos 
grupos às áreas 

funcionais 

• Há indícios que os membros dos grupos 
multifuncionais fazem consultas aos 
seus setores/áreas funcionais; 

• Há indícios que os membros dos 
grupos multifuncionais fazem 
consultas às suas áreas 
funcionais; 

Existência de 
fóruns de 
discussão 

• Não houve relatos sobre a existência de 
fóruns de discussão;  

• Há fóruns e comitês de discussão 
onde as principais ideias dos 
projetos são apresentadas, 
discutidas e avaliadas, inclusive 
no âmbito corporativo 
(internacional); 

Arranjo físico 

 

• Investimentos realizados na planta 
fabril onde antes era realizado apenas 
na matriz americana; 

• A própria construção do Centro 
Tecnológico da empresa Beta 
pode ser considerada como um 
importante apoio físico; 

• Layout físico aberto, amplo e 
claro; 

Apoio moral 

• Liberdade proporcionada para a 
formação de grupos multifuncionais; 

• Construção de uma carreira profissional 
sólida dentro da empresa; 

• Ambiente onde as pessoas 
estejam mais receptivas para 
dizerem o que pensam; 

• Divisão da responsabilidade com 
seus membros subordinados 
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(continuação do quadro anterior) 
CATEGORIA IV 

Aspectos que facilitam 
o funcionamento do 

grupo e a 
aprendizagem em 

nível grupal 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Aporte de recursos 
financeiros 

• Permissão para ultrapassar o 
orçamento, desde que haja 
justificativas; 

 

• Permissão para ultrapassar o 
orçamento, desde que haja 
justificativas; 

 

Enaltecimento do 
conhecimento alheio 

 
• Foi verificado nesta empresa por 

meio da valorização do trabalho 
prático executado pelo operário de 
linha; 

 

 

Antecipação de 
problemas 

• Os problemas encontrados nos 
grupos são antecipados por meio do 
uso do sistema SAP PLM. 

 

Aprendizagem por 
meio da prática do 

trabalho 

• Houve relatos sobre a aprendizagem 
por meio da prática do trabalho; 

 

Predisposição para 
aprender 

• A predisposição para aprender está 
voltada para a aprendizagem 
contínua dentro do grupo, entretanto, 
para sua ocorrência, será necessário 
que o indivíduo seja constantemente 
instigado pelo ambiente que o 
compõe, aprendendo a lidar com as 
pressões de trabalho 

 

Uso intensivo da 
tecnologia 

• Aquisição de um software para 
auxiliar na fase do desenvolvimento 
dos projetos 

• Modernos equipamentos para a 
construção de protótipos; 

• Centro de desenvolvimento de 
produtos na França 

 

Convergência de 
opiniões 

 
• Há uma explícita preocupação 

organizacional para que a 
convergência de opiniões ocorra;  

Reconhecimento pelos 
resultados coletivos 

 
• O reconhecimento dos resultados 

coletivos deu-se por meio de exposição 
pública e jornal interno; 

Treinamentos internos 
por meio de 

multiplicadores de 
informações 

 
• A empresa mantém toda uma política 

de disseminação de informações 
utilizando-se os multiplicadores; 

Uso dos corredores  

• A empresa tem consciência do o uso 
dos corredores pelos empregados, por 
isso mantém locais apropriados dentro 
da planta, permitindo, assim, o 
encontro de pessoas para o 
compartilhamento informal de ideias; 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
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7.5 Categoria V - evidências de aprendizagem 

 

  

A quinta e última categoria analítica tem como objetivo expor as evidências de 

aprendizagem encontradas nas organizações pesquisadas, examinando-as a partir do modelo 

organizado por Amy Edmondson (encontrado na Figura 9 apresentada na subseção 3.2.) 

destacando-se, em especial, o conceito de segurança psicológica proposto pela autora e da 

ideia dos significados coletivos desenvolvida por Nancy Dixon. Ao final desta categoria é 

exposto um quadro resumo comparando os principais achados entre as Empresas Alfa e Beta. 

 

 

7.5.1 Aprendizagem em nível grupal 

 

 

 De acordo com os dados obtidos na Empresa Alfa, a aprendizagem grupal pode ser 

identificada em diversos momentos, sendo que aqui serão destacados os mais significativos e 

representativos no âmbito dos grupos analisados: 

 
[...] É igual o que a gente estava comentando aqui. Eu te falar que sei fazer 100% 
rodar o PDCA sozinha, não, não sei. Ainda tenho muito para aprender. O L. falou 
que tem dez anos que ele está fazendo e esses dias ele descobriu que estava fazendo 
errado. Então, eu acho assim, que quando você segue realmente a metodologia, só 
auxilia. Porque deixa o serviço mais claro, o objetivo certo, a questão mensurável, 
atingível da meta [...] (ALFA B8). 

 

Conforme o recorte anterior, por meio de um alerta emitido pelo cliente, a 

aprendizagem grupal é evidenciada na Empresa Alfa quando a entrevistada ALFA B8 afirma 

que, após vários anos utilizando a metodologia PDCA, seu grupo percebeu uma 

incongruência, levando a crer que a aprendizagem ocorre nos momentos em que as 

metodologias, os esquemas, as ferramentas e os procedimentos devam ser repensados por 

meio da análise de outras realidades ou outras configurações de mundo. 

As metodologias podem ser criadas em situações bem diferentes à realidade de outras 

organizações. Por isso devam ser questionadas, refletidas, melhoradas, continuamente, em um 

processo contínuo re-significação grupal. Dessa forma, observa-se que a aprendizagem grupal 

terá reflexos na própria qualidade dos projetos e dos processos, correlacionando-se 

intimamente com a melhoria da qualidade. 
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Ainda na Empresa Alfa, em dada situação, o entrevistado ALFA B6 afirma que seu 

nível de aprendizagem dentro do grupo foi alto devido à sua predisposição para aprender em 

função da pouca experiência que ele possuía. Neste caso específico, o ciclo interno de 

informações foi aproveitado de forma intensa por esse indivíduo. Nos momentos iniciais do 

seu convívio com os membros do grupo, provavelmente sua contribuição com ideias e 

sugestões sobre os problemas surgidos não tivesse sido expressiva se comparado aos 

membros mais experientes, caracterizando, assim, um tipo de aprendizagem mais 

individualizada, já que ele foi o maior beneficiário do ciclo interno de informações grupais. 

Entretanto, conforme seu relato a seguir, a segurança psicológica instaurada no ambiente 

grupal, a predisposição dos demais membros para ensiná-lo e sua curiosidade em aprender 

fornecem fortes indícios de que o grupo, como um todo, também aprendeu. Cabe aqui lembrar 

que a responsabilidade pela aprendizagem grupal será dos próprios membros que o compõem. 

A predisposição para aprender deverá atuar no mesmo nível da predisposição para ensinar, 

caso contrário o indivíduo poderá encontrar muita dificuldade para o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

A aprendizagem grupal deve ser entendida como movimento dinâmico que abarca 

todos os seus participantes, independentemente de experiência, dos conhecimentos adquiridos 

ou do tempo em que participa do grupo. Um membro novato dificilmente poderá prestar uma 

contribuição relevante no futuro se não houver condições básicas que permitam sua 

aprendizagem nos momentos iniciais de sua atuação no âmbito meso-multifuncional. 

 
Aprendi demais, demais mesmo. Porque eu comecei, vamos dizer assim, novo no 
setor e eu dei a sorte de encontrar muita gente experiente no meu grupo e muita 
gente que conhece mesmo do assunto. Então, eu, nos cinco, seis primeiros meses eu 
absorvi muita, muita informação, absorvo até hoje, porque meu grupo ainda 
continua o mesmo. Então, tem muita gente técnica e muita gente experiente, onde 
eu absorvo informações cada dia que passa, cada reunião que tem ou a cada 
problema que aparece. Eu absorvo muita informação mesmo (ALFA B6). 
 

Ainda na Empresa Alfa, o entrevistado ALFA B8 lembra dos elementos sistêmicos 

que envolveram a aquisição de novos conhecimentos. Tal situação pode ser verificada quando 

ele apresenta a visão holística que os membros devem ter, não só do processo grupal, como 

também dos processos que permeiam as atividades produtivas dentro da organização. 

Segundo ALFA B8, esse entendimento será fundamental para que a aprendizagem evidencie-

se no contexto dos grupos multifuncionais.  

 

Primeira coisa, conhecer o processo. Conhecer o todo é o principal aqui dentro. Se 
eu tivesse que ensinar alguém a como trabalhar dentro do grupo, mostraria 
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primeiramente todo o processo. A gente tem que saber de todo o processo da 
fábrica, todo o fluxo, toda a metodologia e, depois, as ferramentas, por final entrar 
no grupo. Isso facilitaria muito a vida das pessoas aqui dentro. Pouparia o 
sofrimento... (risos). Eu tive que voltar para o chão de fábrica. Ver tudo o que 
acontece, todo o fluxo, desde a peça saindo da extrusão até a peça acabada, e aí vai 
embalagem, inspeção para analisar todos os problemas, conhecer todos os 
problemas que tem em cada etapa. A partir daí que eu tive condições de alimentar 
na análise, nas discussões dentro do grupo. 

 

Já o entrevistado ALFA B9 mostra que um dos fatores essenciais para que seu grupo 

atingisse eficiência no desenvolvimento de projetos está associado à capacidade dos membros 

verbalizarem suas opiniões perante a coletividade. Esse entrevistado apresenta uma pista 

essencial para a compreensão da ocorrência da aprendizagem grupal, assegurando que, 

independentemente da hierarquia interna ou externa ao grupo, sempre que houver problemas, 

as intervenções dos membros devem ser veementes, até que todas as dúvidas sejam 

esclarecidas. Ele também atesta que a opinião de qualquer membro deve ser aceita 

independentemente do seu nível hierárquico, mesmo quando sua função dentro do grupo for 

inferior se comparado aos níveis mais altos hierarquicamente. Segundo ele, não importa se a 

opinião da pessoa está certa ou errada, pois o importante é a sua contribuição. 

Observa-se aqui que nem sempre a aprendizagem ocorre por meio de opiniões sensatas 

e ponderadas, muito pelo contrário. No âmbito grupal, os membros conseguem aprender 

também pela exposição equivocada e pontos de vista nem sempre certeiros. Desde que não 

sofra retaliações por parte do gestor ou de colegas, um membro que se expresse ativamente, 

pode ainda ativar nos demais colegas o desejo de também contribuírem, sem medo de passar 

constrangimentos, de cometer fiascos ou ser repreendido. 

 

Poderia ser gerente ou não, eu contestava e continuava até eu ver e entender o que 
ele estava falando. Ou vice-versa. Eu sempre trabalhei assim, dessa forma. Se eu 
estou errado, ele vai me mostrar porque eu estou errado. Eu aprendi, não erro mais. 
Agora, e se eu estou certo. Então, eu sempre trabalhei dessa forma e, no geral, não é 
assim que tem funcionado. Mesmo a pessoa que tem uma influência menor ele deve 
expressar sua opinião. Sempre. Sempre, por esse motivo. Essa pessoa pode estar 
errada? Pode. Mas e se ela estiver certa? Tudo o que a gente venha a escutar e vem 
de informação, a gente tem que ponderar. Ninguém fala 100% coisa errada e 
ninguém fala 100% coisa certa. [...] equipe multifuncional é justamente para 
debater a ideia de cada um, para poder chegar à melhor solução. Às vezes, uma 
coisa que ninguém pensou, um operador falou e a gente pode levar em 
consideração, que resolve muitos problemas (ALFA B9). 

 

No recorte anterior, cabe ressaltar que o entrevistado ALFA B9, apesar de possuir 

plena consciência sobre a importância da liberdade em expor-se abertamente na arena grupal, 

atesta que, de modo geral, no seu grupo multifuncional, nem sempre tais atitudes são 
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verificadas com naturalidade entre os participantes, levando a crer que a segurança 

psicológica inexiste no grupo. 

Enquanto componente elementar da segurança psicológica, de acordo com alguns 

trechos das entrevistas realizadas na Empresa Alfa, observou-se que a Busca por Ajuda nem 

sempre será de forma ativa, segundo atesta Edmondson (1999, 2004). Se um membro 

demonstrar dificuldades para execução de determinada tarefa, alguns de seus colegas ou 

mesmo o líder poderá ir ao seu auxílio, prestando-lhe algum tipo de assistência cujo resultado 

será benéfico para o grupo como um todo. Neste caso, a pessoa que demonstra estar com 

problemas não precisa, necessariamente, sinalizar ou verbalizar que está precisando de ajuda, 

pois esse tipo de atitude, muitas vezes, dentro do âmbito organizacional, pode gerar dúvidas a 

respeito de sua competência profissional. Assim, para que a ajuda mútua torne-se um aspecto 

de segurança psicológica grupal, os membros dos grupos precisam identificar os colegas em 

apuros. 

Segundo se identificou na Empresa Alfa, a oferta de ajuda envolve fundamentalmente 

dois aspectos. Primeiro, o auxílio prestado ao companheiro virá na forma de orientá-lo a 

encontrar os recursos necessários à execução de uma meta. Segundo, o trabalho do membro 

em apuros deverá ser executado por ele, com o auxílio dos demais membros, pois, de forma 

contrária, não será ativada a predisposição para sua aprendizagem, tão necessária para o 

desenvolvimento do grupo.  

Como adverte Edmondson (2004), a segurança psicológica abarca elementos sutis 

como o bom senso e atitudes positivas, que deverão reforçar os processos internos, 

continuamente. Mas tudo isso dependerá da condição de amadurecimento do grupo, além dos 

costumes nele implantados e do apoio do seu responsável. O gestor precisa primeiramente 

conhecer bem as pessoas com quem trabalha e essas pessoas, por sua vez, precisam conhecer 

uns aos outros, pois, caso contrário, o quesito “ajuda” pode ficar prejudicado. 

 No trecho abaixo, ao prestar um tipo de assistência ao colega, ALFA B5 procura não 

executar essa tarefa que não lhe compete diretamente, acompanhando de longe o trabalho do 

seu parceiro de grupo, solicitando a ele regularmente informações sobre a condução do 

trabalho: 

 

Como está? E se o cara fala: “-Não, está caminhando, está isso.” Beleza. Eu viro as 
costas e vou embora. Obviamente, ao decorrer do tempo, você acaba conhecendo as 
pessoas que você tem que ficar mais atento, quanto aquelas que você pode soltar a 
mão que ela vai caminhar sozinha. 
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 Para os membros mais novatos, sem experiência e também sem a educação formal 

necessária para a execução do trabalho no âmbito grupal, o ambiente psicologicamente mais 

seguro será imprescindível para a aprendizagem grupal, conforme corrobora a fala de ALFA 

B7. 

 

Uma pessoa que me auxilia muito é o [...] Ele fala: “-Vamos fazer isso?” A gente 
vai e faz, junta eu com ele e faz. Aí, depois, a gente apresenta para o grupo para ver 
se aprovou. 

 

Os dados da pesquisa mostram que a segurança psicológica está associada à maturação 

do grupo e ao tempo que as pessoas trabalham juntas. Edmondson e Nembhard (2009) 

atestam tal afirmativa, pois segundo essas autoras, na fase inicial da formação grupal, pelo 

fato de as pessoas ainda serem desconhecidas umas das outras, é provável que haja ausência 

de conhecimento sobre o projeto. Neste caso, o desconhecimento passa a ser um fator inibidor 

da aprendizagem. Esta ocorrência foi evidenciada nas falas entrevistado ALFA B7, ora novato 

tanto na empresa quanto no grupo ao qual atuava, se sentido seguro apenas quando 

compartilhava suas dúvidas e incertezas com determinado colega de trabalho. 

Para que possa ocorrer a segurança psicológica será preciso, então, que o grupo 

caminhe um pouco mais, será necessário que o gelo inicial se quebre aos poucos. O ciclo 

interno de informações será abrandado conforme as primeiras vozes começarem a ser ecoadas 

dentro da meso-multifuncionalidade ou conforme o projeto configurar-se em algo mais 

concreto. A partir desse momento, a segurança psicológica surgirá, ou não, tudo vai depender 

da resposta dos indivíduos ao processo grupal, ou seja, quando os membros terão maior 

consciência do ambiente onde estão inseridos. Caso a segurança psicológica seja instaurada, 

as atitudes que denotam autodefesa e/ou desencorajamento, serão deixadas de lado e o grupo 

inteiro estará pronto para criticar e ser criticado, falar e ser ouvido, receber e aprovisionar, 

como mostram os entrevistados abaixo: 

 

O pessoal não fica com raiva ou chateado, porque eles sabem que é um grupo 
unido. A gente tem que atingir as metas, senão fica ruim para todo mundo. O Lucas 
me elogia bastante, ele fala muito bem disso (ALFA B7). 

 

Todo mundo ficar sabendo o que está ocorrendo em geral. Não apenas a informação 
ficar presa em um só (ALFA B5). 

 

Entre os vários elementos que constituem a segurança psicológica, a Busca por 

Feedback foi um dos mais encontrados na Empresa Alfa. Tal afirmativa pode ser 
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corroborada em decorrência da existência de um clico interno de informações robusto, 

encontrado os grupos pesquisados nessa organização e que depende do compartilhamento de 

ideias entre seus membros participantes. 

Nas situações corriqueiras de trabalho encontradas na Empresa Alfa, ao surgirem 

questões que demandem discussão, o pronunciamento do indivíduo será por meio de seu 

conhecimento particular, ou seja, ele contribuirá com aquilo que compõe o seu repertório 

interno, ele entregará aquilo que possui. Tal pronunciamento será direcionado aos demais 

membros do grupo que, por sua vez, emitirão uma réplica carregada de mais informações, 

sendo algumas de teor estritamente particular e outras derivadas do senso comum da própria 

meso-funcionalidade. A partir da réplica, por meio de ação reflexiva particular, o indivíduo 

incitante terá condições de adicionar novos conteúdos ao seu posicionamento inicial na 

emissão de seu segundo pronunciamento ao grupo, já com argumentos mais elaborados. 

Finalmente, a tréplica será constituída por conteúdos típicos de ação reflexiva grupal, já que 

seus emissores adicionarão informações ao indivíduo incitante e ao próprio grupo. Há 

indicação de que a aprendizagem ocorra também no âmago desse processo trifásico de 

pronunciamento-réplica- tréplica, conforme corrobora o entrevistado ALFA B8: 

 

Então assim que o grupo funciona na verdade, tem um fator muito subjetivo aí, não 
tem como você colocar a reflexão numa planilha de Excel. Isso aí a gente vai 
conversando com o pessoal. Tem um fator, um aprendizado aí, né? Na verdade os 
meus colegas me ajudam a resolver os problemas. Por exemplo, aquela placa, eu sei 
que foi execução minha, mas eu percebi na discussão dos colegas que talvez, se a 
gente colocasse uma placa de aviso na linha iria resolver o problema do pessoal 
tirar as peças dentro da caixa. 

 

O entendimento grupal decorrente desse processo se constituir-se-ão em novos 

conhecimentos aplicados às questões críticas que surgirem na esfera grupal. De acordo com o 

que se verificou na pesquisa, a aprendizagem no interior dos grupos multifuncionais pode ser 

entendida a partir da ideia de resolução de problemas. Como os problemas constituem-se em 

uma realidade inerente às situações de trabalho grupal, é possível que o processo de 

aprendizagem nunca se esgote. A Figura 22, a seguir, tem como principal objetivo resumir 

este entendimento: 
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Figura 22 – Processo de comunicação dentro dos grupos multifuncionais da Empresa Alfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
 

A busca pelo feedback também atua como agente de predisposição para a 

aprendizagem, já que irá movimentar o ciclo interno de informações. Um grupo que aprende é 

um grupo que compartilha, e o feedback é um elemento essencial para o compartilhamento, 

que não pode ser feito por meio de uma via de mão única. Qualquer membro que represente 

sua área do conhecimento unilateralmente ou de forma centralizadora não conseguirá atingir o 

escopo do projeto.  

De acordo com o entrevistado ALFA B9, o feedback deve ser emitido ao grupo ou ao 

indivíduo no momento exato, levando a crer que o papel de agente catalisador não se resume 

apenas em padronizar informações, mas disponibilizá-las no momento mais adequado, talvez 

quando o grupo estiver mais preparado para recebê-las. 

 Acima de tudo, o indivíduo deve reconhecer que parte do seu aprendizado advém das 

contribuições de todos os participantes do processo. Ao discorrer sobre isso o entrevistado 

ALFA B7 declara que além de possuir predisposição para lidar com as planilhas do Excel, os 

créditos de sua aprendizagem são em parte em decorrência das sugestões advindas do seu 

grupo. Desse modo, a aprendizagem grupal possibilitou a aprendizagem individual, provando 

que a aprendizagem em grupo não é a soma das aprendizagens individuais, mas a construção 

de um entendimento de base coletiva com reflexos diretos no desenvolvimento do indivíduo. 

 

Dentro do projeto, não é? [Dentro.] a que eu aprendi com mais facilidade foi me dar 
com as planilhas, porque já tinha bastante conhecimento do Excel. [...] Mas às 
vezes o grupo também dá os palpites sobre as planilhas, algumas coisas em grupo e 
algumas coisas particulares (ALFA B7). 
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Outro elemento constituinte da segurança psicológica encontrado na pesquisa 

empreendida na Empresa Alfa é a Manifestação Sobre Erros e Preocupações. Notou-se uma 

singular ocorrência de tal elemento no grupo Alfa B. Neste caso, o próprio gestor instiga seus 

membros a emitirem opiniões sinceras sobre determinado passo ou meta do trabalho que 

possa ter tido erros ou problemas. Embora essa manifestação sobre os erros tenha partindo do 

responsável pelo projeto, essa é uma característica típica de segurança psicológica encontrada 

em grupos multifuncionais e que não deve ser interpretada como coerção.  

 

Neste grupo não existe a pessoa querer ficar livre do problema de forma rápida. 
Não, ele é exaustivamente discutido. Ele dá uma degladiada grande sobre o assunto 
antes de chegar a uma conclusão ideal. Não é só na primeira que: “-Vai, vamos 
embora.” Não. Tem que dar uma degladiada sobre o assunto (ALFA B9). 
 

Fazendo uso de uma analogia, ALFA B9 (gestor) refere-se aos membros com tons de 

respeito e consideração. De acordo com ele, os indivíduos não devem se afastar de suas 

responsabilidades de forma instantânea sem antes discutir exaustivamente as possíveis causas 

de sua ocorrência. Há evidências de que a aprendizagem ocorra principalmente por meio da 

exposição e discussão das falhas e não necessariamente dos acertos. 

De preferência, os problemas devem ser relatados e discutidos no interior do grupo, 

afim de que as devidas correções possam ser feitas antes que chegue ao cliente. Na realidade, 

os aspectos que perpassam a segurança psicológica são atalhos para a ocorrência da 

aprendizagem. Na Empresa Alfa, ou se aprende por meio das reclamações dos clientes ou se 

antecipa os problemas por meio da manifestação sobre erros e preocupações. 

 
E em parte de problemas é informar todo o time o que aconteceu, como aconteceu, 
onde aconteceu o problema. Porque a engenharia da qualidade é a primeira a ser 
informada quando ocorre algum problema, quando este problema já chegou no 
cliente (ALFA B6). 

 

Enquanto importante aspecto da segurança psicológica, o Comportamento 

Inovador/Inovação (EDMONDSON, 1996) foi percebido na Empresa Alfa quando os 

membros propuseram um tipo de melhoria em consequência das discussões no grupo. 

Inseridos em um ambiente organizacional cujas metas estão vinculadas a algum tipo de 

inovação, seja ela em forma de produto ou processo, em raras exceções o grupo conseguirá 

atingir abruptamente qualquer tipo de inovação vultosa. 

Assim, as anotações de campo realizadas durante as visitas conduzidas na Empresa 

Alfa mostram que as inovações aqui relatadas são singelas, despretensiosas, ocorrem por 

meio de discussão e reflexão em cima de pequenas metas e pequenos passos visando atingir o 



 

 

232 

escopo do projeto. Aqui o comportamento inovador deve ser compreendido como uma 

predisposição para aprender, sendo considerado um traço do comportamento humano 

desejável em qualquer grupo multifuncional. Tal comportamento foi encontrado nos trechos 

dos entrevistados ALFA B7 e ALFA B8, a seguir: 

 

[...] eu aprendi com mais facilidade foi me dar com as planilhas, porque já tinha 
bastante conhecimento do Excel. [...] Mas às vezes o grupo também dá os palpites 
sobre as planilhas, algumas coisas em grupo e algumas coisas particulares. Mas, 
talvez. No Excel auxiliou bastante mesmo. Eu ajudo o Lucas em tudo dentro do 
grupo. Às vezes ele fala assim: “olha só gente, o [...] não tem 20 anos e já consegue 
fazer isso (ALFA B7). 

 

A ideia do cabide foi ideia assim, que partiu de mim, vamos dizer assim. Só que eu 
não sou do processo. Para mim que estou de fora, porque eu não tenho tantas 
perguntas técnicas, para mim é mais visual, é mais a questão da vivência, eu acho 
mais fácil identificar do que uma pessoa que, no caso, eu, como qualidade, que 
estou avaliando... Penso em todas as ferramentas, quando, na verdade, passou o 
responsável na cara, para qualquer pessoa. Então, é muito importante (ALFA B8). 

 

A Transposição dos Limites do Grupo (EDMONDSON, 1996) também constituiu-se 

em um comportamento corriqueiro dentro das organizações pesquisadas embora destaque-se 

de modo especial na empresa Beta. 

Passa-se agora a identificar e analisar os elementos que marcam a aprendizagem 

grupal na Empresa Beta em que alguns grupos trabalham dentro de uma sistemática 

interdependente, típica da metodologia Stage-Gate. Nesse caso um protótipo inovador não 

será desenvolvido na sua totalidade por um único grupo. O que ocorre nessa organização é a 

fragmentação do projeto em partes menores e cada um dos grupos multifuncionais sendo 

responsáveis pela conclusão de cada uma delas, conforme atesta o entrevistado BETA C19: 

 

Em relação aos membros, eles trabalham concomitantemente com vários projetos. 
Isso aqui é muito comum. É comum porque é assim, nós trabalhamos por produto, 
alguns trabalham por produtos e outros trabalham no processo, então, por exemplo, 
eu preciso rodar um teste não preciso necessariamente ser capacitado só pra teste de 
pistões, só pra teste de bronzinas; então a gente tem especialistas em produtos, mas 
o serviço, quem presta o serviço conhece todos os produtos, faz o teste e vai por 
rodada, independente do produto. Então a gente trabalha entre todos. 

 

Então, o que se percebe na Empresa Beta são alguns grupos atrelados uns aos outros, 

executando funções interdependentes. Mesmo naqueles grupos sem nenhum atrelamento de 

interdependência, seus membros trabalharão paralelamente em outros projetos mais 

específicos, parte podendo ocorrer longe do CT, nas linhas de produção espalhadas pelo 
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Brasil e/ou situados em diferentes continentes. A entrevistada BETA B17 esclarece tal 

aspecto: 

 

Em relação ao compartilhamento de informações entre grupos, antigamente não 
havia, mas agora a gente tem umas reuniões – que é uma diretriz da Alemanha – 
que daí são compartilhadas, que é um report que tem e daí todo mundo sabe o que 
está acontecendo em todos os produtos, que antes era bem separado, já hoje, isso 
não é mais (BETA B17). 

 

Grupos assim, tão ecléticos, podem ser vistos como um sinal de uma importante 

abertura organizacional para que o arranjo coletivo diverso consiga dar respostas rápidas em 

relação às principais tendências do setor automotivo, concretizando a inovação por meio da 

construção de protótipos patenteados.  

O desafio para a Empresa Beta será juntar todas as peças desse quebra-cabeça 

multifuncional, levando ao extremo a função do gestor enquanto agente catalisador. Pode-se 

afirmar que esses grupos são híbridos, pois parte de seus membros existem no âmbito da 

virtualidade e parte presencialmente, reforçando, assim, a ideia do conceito collocation, 

identificado por Edmondson, Dillon e Roloff (2007). Os entrevistados BETA A12 e BETA 

B17 explicam esse pressuposto: 

 

Em relação ao trabalho do grupo é o seguinte... Voltando ao exemplo dos grupos 
pequenos, né... Então eu tenho lá vários produtos acontecendo, a linha de produtos; 
a pessoa que eu interajo muito, o grupo de simulação numérica. Esse grupo também 
é pequeno, então as pessoas e tal... aliás, isso é uma coisa que, a vinda da planta pra 
cá, foi pra ter essa interação entre os produtos, porque você está trabalhando e o 
cliente final é o mesmo né... e às vezes o que acontecia antigamente, uma pessoa 
desenvolve o pistão, uma pessoa desenvolve o anel, na montadora também são 
pessoas diferentes e no final estão falando a mesma coisa; então isso aqui... isso é 
uma das minhas funções como supervisor da área de produto é juntar as pessoas, 
porque no meu grupo também é separado, o cara que faz um produto, o outro que 
faz outro, o outro faz o outro... mas a minha função é juntar essas informações do 
que está acontecendo, chamar as pessoas “olha, está acontecendo isso nessa linha 
de produtos e que está... que pode ajudar a outra e tal, tal, tal...” (BETA A12). 
 

[...] De forma geral as pessoas compartilham dos conhecimentos dentro do grupo. 
Aqui existe bastante treinamento que o pessoal dá internamente quando traz... vai lá 
fora e traz o treinamento aqui internamente. [...] Em relação ao compartilhamento 
de informações entre grupos, antigamente não havia, mas agora a gente tem umas 
reuniões – que é uma diretriz da Alemanha – que daí são compartilhadas, que é um 
report que tem e daí todo mundo sabe o que está acontecendo em todos os produtos, 
que antes era bem separado, já hoje, isso não é mais (BETA B17). 

 

A transposição dos limites do grupo (Mobilidade Grupal) não implica somente na 

questão geográfica. Pode ser que alguns grupos sejam verdadeiras ilhas de conhecimento, 

possuidores de know-how e expertise a respeito da construção de determinado protótipo. 
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Provavelmente uma função primordial de determinados membros que cruzam os limites de 

seus grupos e instalam-se em outros grupos diferentes seja exatamente a de reforçar o ciclo 

interno de informações, permitindo assim que o processo de aprendizagem seja rápido e 

robusto. Um grupo ou uma organização não estão para perder o tempo reinventando a roda, 

como se posicionou a entrevistada BETA A12: 

 
Esse tipo de funcionamento vai evitar toda hora estar inventando a roda, né? 
Perdendo tempo, né? Você reduz até custo, né... porque você pode fazer um teste lá 
em cima que está tendo problema em outros produtos, se não tiver essa interação 
entre as pessoas você não vai... até antes, né? Diretores batem muito nessa tecla, de 
você pensar – a gente fala aqui – como sistema e não como produto individual, 
porque você vai lá testar uma peça, você pode testar uma outra peça junto e tal, 
tal... e isso justamente ele quer essa interação não. 
 

 Desse modo, os grupos multifuncionais podem se tornar ilhas de conhecimento dentro 

das organizações. Tal insulamento de conhecimento será formado a partir das experiências 

dos seus membros que terão condições de reduzir os riscos do projeto em contraposição ao 

constante aumento da complexidade do ambiente organizacional. Como forma de garantir a 

segurança psicológica, os membros do grupo deverão transpor as fronteiras do grupo no 

sentido de buscar apoio, suporte, recursos e expansão do budget na hierarquia externa 

superior: 

 

[...] são críticos, né... Onde a gente não verifica a criticidade a gente dá acho que 
uma abertura maior para que o integrante do grupo possa procurar, buscar em 
outros meios, em outras formas mais... onde existe uma criticidade bastante grande, 
então o grupo atua. Geralmente se preocupa com colocar que existe esse conflito de 
ideias. Normalmente marcam-se reuniões e então informam-se as hierarquias 
superiores dessas questões vulneráveis e então é tomado uma decisão em conjunto 
pelo grupo, em conjunto com os líderes hierárquicos superiores (BETA A14). 

 

Percebe-se haver também um tipo de transposição dos limites do grupo que não está 

vinculado ao campo físico-geográfico e nem ao conhecimento técnico. Estes casos ocorrem 

quando os membros partem para aquisição ou reforços de algumas habilidades humanas, tais 

como formar multiplicadores internos. É o caso da entrevistada BETA C19, que ora exercia 

uma função de suporte dentro grupo, representando o setor de recursos humanos.  

 

Então, os membros dos grupos viajam, pois alguns treinamentos ocorrem sempre na 
planta da Beta, onde os processos produtivos estão ocorrendo. Algumas coisas nós 
não temos aqui, por exemplo, linhas de produção. Então, a pessoa vai lá, ela é 
treinada, e depois ela retorna para o CT. [Esse processo também faz da 
multiplicação?] Sim. Essa programação de multiplicadores é o que a gente faz aqui 
no grupo de RH com os membros dos grupos multifuncionais daqui da Beta. 
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De modo geral, segundo as declarações dos entrevistados e conforme se observou nas 

visitas realizadas nas empresas pesquisadas, os elementos que compõem a segurança 

psicológica foram mais evidenciados na Empresa Alfa do que na Empresa Beta. Entre os 

elementos que mais destacaram-se na Empresa Alfa está a busca por ajuda, a busca por 

feedback, a manifestação sobre erros e preocupações e o comportamento inovador/inovação. 

Já na Empresa Beta o destaque maior foi dispensado ao elemento transposição dos limites do 

grupo, tendo a Mobilidade Grupal como seu ponto mais forte. 

 

 

7.5.2 Aprendizagem no nível coletivo 

 

 

Segundo os dados coletados na Empresa Alfa e na Empresa Beta, a aprendizagem 

coletiva ocorre, na maioria das vezes, em função da mobilidade do membro para além dos 

limites do seu grupo. Esse talvez seja um dos pontos que mais diferencie a noção de 

aprendizagem coletiva da noção de aprendizagem grupal. Além disso, a aprendizagem grupal 

possui o gestor atuando como agente catalisador, enquanto os processos de padronização de 

informações na modalidade de aprendizagem coletiva são feitos de forma mais natural e 

espontânea, ficando a cargo dos indivíduos envolvidos no processo. 

Neste caso, o entrevistado ALFA A4 evidencia a ocorrência da aprendizagem coletiva 

na Empresa Alfa por meio do apoio empreendido pela organização ao favorecer 

constantemente a interação intergrupal. Tal interação pode ser praticada de várias maneiras 

como, por exemplo, por meio das conversas informais pelos corredores da empresa e pelas 

consultas feitas por outros membros fora do contexto do grupo.  

A aprendizagem coletiva tornar-se-á aprendizagem grupal a partir do momento em que 

o indivíduo que aprende no seio coletividade, fora dos limites grupais, leva para o grupo 

novas informações que deverão ser processadas, catalisadas e convergidas ao ciclo interno de 

informações. Caso contrário, aquilo que os membros aprendem externamente ao grupo 

permanecerá no âmbito coletivo de aprendizagem, acessível a qualquer um, às vezes 

armazenado em repositórios, conforme confirma o entrevistado ALFA A4. 

  

A empresa só mantém estes grupos, em constante interação com outros grupos e 
com outras empresas porque sabe que a troca de informações favorece novos 
conhecimentos. Eu posso dizer que eu aprendo assim aqui na Alfa, na prática 
mesmo, tanto dentro do grupo, quanto fora dele, com outros grupos da Alfa, ou em 
outra empresa, numa planta da Alfa ou na de um cliente. 
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De acordo com o entrevistado ALFA B5 a aprendizagem coletiva deve ocorrer em 

paralelo ao processo grupal. Aprender no âmbito coletivo, paralelamente ao grupo constituído 

formalmente, envolve o aprendizado que acontece fora do âmbito grupal ou departamental, 

quando as pessoas encontram-se pelos corredores, no restaurante da organização, dentro do 

ônibus da empresa, onde aproveitam o tempo para desabafar, emitir opiniões e 

posicionamentos mais livres, sem a interferência dos olhares críticos dos membros do grupo 

(DIXON, 1996).  

Uma contribuição importante do entrevistado ALFA B5, que reforça o entendimento 

da ocorrência da aprendizagem coletiva, está presente no seu relato de que a vida dentro do 

grupo é como um teatro em que as pessoas interpretam vários papéis ao mesmo tempo, de 

acordo com a necessidade do momento. Já nos corredores, de acordo com esse entrevistado, 

as pessoas baixam sua guarda, expressam-se mais livremente, conseguem falar o que pensam 

de forma mais verdadeira. 

 

Eu aprendi que é melhor lidar com as pessoas em paralelo. Profissionalmente, fora 
do teatro. Trabalhar com as pessoas, saber entender como as pessoas são. Paralelo. 
Aí, não tem como evitar. É inevitável [...] (ALFA B5). 

 

O entrevistado ALFA B7 afirma que dentro do contexto organizacional os indivíduos 

sempre dependerão mutuamente se quiserem aprender. Sua declaração indica que a 

aprendizagem coletiva não é construída e/ou sustentada de forma isolada ou singular, como se 

somando conhecimentos adquiridos pelas individualidades. Pelo contrário, dentro do 

ambiente organizacional, as metas são atingidas conjuntamente e o caminho em direção aos 

objetivos organizacionais é construído de forma conjunta, com os erros e acertos coletivos.   

 

Ao mesmo tempo a gente nunca faz nada sozinho. Olha, nunca, nada em uma 
indústria é sozinho. Que nem, eu já tive experiência, mas não foi em indústria. 
Então, como você consegue? É sozinho e, ao mesmo tempo junto, não é? Por quê? 
Sozinho, porque você tem que se determinar, tem que colocar objetivo. E ao 
mesmo tempo junto, porque você precisa de outras pessoas dentro de uma indústria, 
para executar uma certa tarefa. Então, às vezes, eu preciso liberar um software, 
alguma coisa. Então, você precisa de outros colegas de trabalho de outros setores, 
principalmente (ALFA B7). 
 

Segundo os dados coletados na Empresa Beta, a aprendizagem coletiva envolve o 

processo informal de discussões dentro de uma empresa, devendo gerar conhecimento 

aplicado a uma realidade de trabalho ou depositado em repositórios acessíveis a todos os 

indivíduos. Por ser livre das barreiras físicas ou conceituais, a aprendizagem coletiva parece 

existir de forma contínua dentro do contexto de uma empresa, pois possui a característica de 
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se interpor entre os interesses tanto do indivíduo quanto da organização, segundo declara o 

entrevistado BETA A12: 

 

Pode ajudar, eu não sou contra. Existe aí a reunião de corredor, que falam aqui, mas 
eu particularmente não sou contra isso, eu acho que são momentos que você pode 
discutir, que pode trocar ideia, pode aproveitar aquele informal, da hora do café pra 
você trocar informações do grupo, com outras pessoas. Eu acho particularmente 
válido, mas essa reunião de corredor, não a “rádio peão”. 
 
 

Já na Empresa Alfa, o entrevistado ALFA B5, afirma que o membro do grupo deve 

buscar informações até mesmo no concorrente, se for o caso. Ele considera também que, 

quando determinado processo não é segredo (black box), ele deve ser discutido, inclusive 

entre empresas concorrentes, processo conhecido como benchmarking. 

 

[...] Eu acho positivo quando um membro do grupo vai buscar informação adicional 
fora do grupo, às vezes em outros grupos que ela participa. Porque está tendo 
atitude, está correndo atrás. Não está esperando o mundo girar em volta dele. Para 
mim, isso é excelente. Está mostrando que é um cara que vai atrás, que envolve, 
que busca não somente no grupo. Ele pode ligar até para a concorrência, pode ligar 
até para um concorrente nosso e perguntar. Eu não vou... (Um benchmarking entre 
empresas.) Não tem... Eu tenho amigos que trabalham em outras empresas e, se está 
apertado e eu não sei, eu ligo para eles. Eu incentivo isso. Eu acho que, hoje, a 
questão de... Eles falam de black box, de garantia. Tem algumas áreas que tem 
black box. Black box é um segredo da indústria. Mas o processo nosso em geral, aí, 
não tem black box. Tem alguns black box, sim. Mas o processo de extrusão é... 
Exemplo: injeção em plástico não tem black box. 

 

No âmbito organizacional, o novo conhecimento adquirido estará em constante 

competição em relação à rapidez com que será substituído. Por isso, a aprendizagem adquirida 

coletivamente tem como característica básica a constante renovação de ideias, métodos, 

valores, objetivos e demais instâncias que envolvem o aprender. Como verificado neste 

trabalho, em alguns momentos, a ideia humana sobrepujará as próprias condições 

tecnológicas, impedindo que o novo conhecimento seja aplicado, embora temporariamente. 

Assim como demonstra o entrevistado ALFA A3, aprender coletivamente é sinônimo de 

trabalhar ou executar algum tipo de função prática no âmbito coletivo. A cada dia de trabalho 

coletivo novos conhecimentos vão sendo adquiridos, compartilhados, testados, aplicados e 

constantemente renovados nas mais diversas situações laborais. 

Sendo assim, já que o conhecimento é adquirido no cotidiano de trabalho das pessoas 

e que neste contexto a aprendizagem coletiva torna-se sinônimo de trabalho coletivo, é 

preciso que as pessoas também estejam preparadas para substituir antigos conhecimentos e 

velhas aplicações pela constante aprendizagem conquistada no dia-a-dia de trabalho.  
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A hipótese que aqui configura-se abarca a ideia de que aprender coletivamente 

envolve o desaprender individual, permitindo que o indivíduo disponibilize espaço para que 

novas ideias possam compor e renovar seu repertório interno de conhecimentos. Dessa forma, 

ele terá melhores condições de atuar eficazmente no âmbito do trabalho, contribuindo e 

compartilhando seus conhecimentos com os todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem. 

    

O bom é a gente aprender com o dia-a-dia. A cada dia é um aprendizado 
importante. Não tem muito aquela coisa de rotina, sabe? A gente entra aqui e não 
sabe nada do dia, como vai ser. Então é bom por isso, para quem gosta de desafios. 
Tem muita viagem para fora, você tem que correr atrás de falar inglês, francês, a 
gente recebe pessoal de vários lugares do mundo. Mas o principal, acho que é a 
amizade que fica com os colegas. Quando o grupo vai terminando, a gente vai 
sentindo falta. Cada projeto é diferente do outro. Apesar de a gente trabalhar em 
vários grupos diferentes, cada um é diferente do outro e a gente acaba se apegando 
mais em um tipo de grupo, acho que depende muito do tipo de projeto, dos colegas, 
do líder... E tem uns que a gente gosta mais que outros (ALFA A3). 
 

Outra evidência de aprendizagem no âmbito coletivo ocorreu na Empresa Alfa. No 

caso descrito a seguir, o entrevistado ALFA A4 reporta uma situação sobre o nível de 

expertise de determinado operador de máquinas (não pertencente ao seu grupo) que, ao 

perceber que um processo poderia gerar falhas, comunicou a todos os membros do grupo 

solicitando mudanças no processo, gerando outros conhecimentos, já que o processo foi 

seguido de reflexão, transformando um método de produção em outro substancialmente 

diferente: 

 

Cito, por exemplo, o grau de expertise do operador que influenciou diretamente na 
construção de uma ferramenta. Existe uma peça nova que é muito parecida com 
uma que foi desenvolvida há alguns anos. Essa peça é em escala e tamanhos 
diferentes, não sendo igual à outra anterior. Mas esse operador, no processo de 
desenvolvimento da ferramenta de acabamento sugeriu várias modificações e 
adequações que reduziu o tempo de setup, reduziu a quebra de ferramentas, 
facilitou a manutenção de ferramentas etc. Tudo isso utilizando da expertise do 
operador com tudo aquilo que ele tem vivência do dia-a-dia e que acaba o 
repassando para os demais. [...] ele entrou pro grupo justamente para passar para o 
pessoal como se trabalhava nesta peça que eu te falei. [...] quando aparece um 
camarada bom, que sabe, a gente aproveita ele dentro do grupo. É para isso que 
serve essa reunião de operadores com supervisores, com o administrativo e com o 
pessoal do próprio grupo multifuncional . 

 

Finalmente, observa-se que tanto a aprendizagem de nível grupal quanto a 

aprendizagem de nível coletivo estão focadas em resultados, concretizadas no cumprimento 

das metas, na entrega de produtos, no uso eficaz do tempo, na readequação às novas 

tecnologias e no foco no mercado de consumo globalizado. O entrevistado ALFA A4 da 
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Empresa Alfa fala, por exemplo, que suas atividades de inovação dentro do grupo estão todas 

focadas na redução de custos.  

Neste caso, ao fechar um contrato de fornecimento de autopeças com a montadora, 

toda maximização será revertida em ganhos financeiros para a empresa. Por esse motivo, a 

aprendizagem ocorrerá à luz dos resultados organizacionais: 

 

Eu acho que a gente não apenas reconhece a importância da aquisição de novas 
tecnologias, mas entendemos que o produto que fazemos é fruto de uma exigência 
do mercado externo. O grupo, assim como a empresa, não está interessando só no 
valor financeiro das peças automotivas, mas também na estética, na questão do 
meio ambiente e na rapidez do desenvolvimento de projeto e produção. Eu acho 
que inovação em processo não se resume em só em reduzir custos (ALFA A4). 
 

Conforme nota-se em ambas as empresas pesquisadas, a resposta aos resultados será 

tanto de forma endógena quanto exógena. Por exemplo, empresas globalizadas competem 

globalmente entre si por design, por preços, por qualidade, por prestação de serviços 

adicionais aos clientes. A ocorrência da aprendizagem com foco em resultados tem como 

características trazer maior lucro para a empresa. 

Os entrevistados ALFA A4, ALFA C10 e BETA B15 retratam essa realidade dizendo 

que sua aprendizagem dentro do grupo deu-se porque precisavam trabalhar sob as mais 

diversas perspectivas de produção, tanto para mercado doméstico, quanto para mercados 

estrangeiros: 

 

Um fator importante aqui pra gente é nunca sossegar, senão viraria emprego 
público, né? Então, a toda hora a gente tem competitividade, a gente nunca tem 
sossego. Posso dizer que essa história de produzir para o mercado europeu foi legal, 
porque aí a gente percebeu o quando o mercado brasileiro é grande e dinâmico. A 
gente se acostuma a produzir pouco, a desenvolver projetos com mais 
tranquilidade, de repente muda tudo. Então, eu aprendo a trabalhar de um jeito, 
produzir tipo para a Romênia, de um dia para o outro tudo muda, pegamos um 
projeto enorme, pra ontem e temos que dar conta dele. Acho que esse desafio que 
faz com que o pessoal fique mais esperto aqui (ALFA A4). 
 

O grupo de vendas acaba sendo de muito aprendizado, porque a gente não fica só 
focando num produto, ou num cliente. A gente tem que saber de tudo que acontece, 
tanto aqui dentro da empresa, com os grupos em geral, mas também lá fora, né? 
Com o nosso cliente (ALFA C10). 
 
Então em muito a gente tem esse aprendizado do Brasil com as coisas que estão 
sendo desenvolvidas em outros lugares e depois terão plataforma também 
implementadas aqui e então cada vez menos na questão de nacionalização, o que 
muda essa questão da importação de tecnologia. O Brasil tem que estar capaz de 
desenvolver tecnologia tal como alguém, um francês que está na Europa (BETA 
B15). 
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 Quando aplicada de forma endógena ao grupo, focada em resultados internos, a 

aprendizagem pode ser fator determinante para que os indivíduos tenham maior predisposição 

para aprender, já que instigará o cumprimento dos objetivos e de todo o escopo do projeto. 

Focar em resultados internos significa cumprir cronogramas estabelecidos e saber trabalhar 

com o tempo sempre escasso. Na realidade dos grupos multifuncionais, o tempo passa a ser 

um dos principais ativos organizacionais, como ilustram respectivamente os relatos abaixo: 

 

Olha, eu acho que este modelo de trabalho, com os grupos multifuncionais é onde 
você consegue impulsionar os resultados. Eu acho que motiva os colaboradores, os 
integrantes do grupo, trabalhar direcionado e surgirem novas ideias deixam o 
ambiente bom (BETA A14). 
 

Eu aprendi que o tempo nunca é o suficiente (risos). A gente está sempre atrasado 
em relação a alguma coisa, mas a gente sempre dá conta de entregar o projeto em 
dia (risos). Quando dá alguma coisa errada nos prazos, geralmente é porque surgiu 
algum problema não previsto, uma novidade, alguma coisa assim (BETA B17). 
 

[...] Então, onde eu parei? (A gente parou nas reclamações.) Ah, sim. Nas pesquisas 
que nós estamos fazendo de satisfação com o cliente, o principal ponto é a 
velocidade com que o cliente é respondido. Essa reclamação vem para venda, vem 
para logística, engenharia, a parte de desenvolvimento de projetos. É uma 
reclamação constante aqui dentro: atender o prazo do cliente. O que o cliente 
espera? Problema de qualidade, problema de entrega (ALFA C10). 

 

[...] Então, ele me dá essas diretrizes gerais e eu vou desenvolvendo isso; então eu 
não estou muito assim... em atividades num projeto ou de realmente ir lá e mostrar 
como que faz, então, realmente, é somente quando você tem algum projeto ou 
alguma sensação que o leve ou que ele traga pra mim que a gente fala “como a 
gente vai trabalhar com ponto, nesse ponto tem quer ser isso”, ou porque é uma 
ordem, ou porque é uma diretriz e tem que ser tomada e então acata-se aquela 
diretriz e vai em cima disso. Mas fora isso, eu particularmente tenho assim, muito 
de por metas, “olha, tem essas metas e você tem muita delegação nesse ponto” 
(BETA A11). 

 

A seguir, o Quadro 20 procura resumir os principais achados encontrados em ambas as 

organizações, referentes a esta quinta categoria de análise (Evidências de aprendizagem). 
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Quadro 20 – Categoria V – Evidências de aprendizagem. Resumo comparativo dos resultados encontrados 
 

CATEGORIA V 
 

Evidências de 
aprendizagem 

 

Empresa Alfa Empresa Beta 

Aprendizagem 
Grupal 

• Busca por ajuda; 

• Busca por feedback; 

• Manifestação sobre erros e 
preocupações; 

• Comportamento inovador 

• Transposição dos limites do 
grupo; 

 
Aprendizagem 

coletiva 
 

• Uso dos corredores; 

• Mobilidade do membro para além dos 
limites do seu grupo; 

• Apoio empreendido pela organização ao 
favorecer constantemente a interação 
intergrupal. Tal interação pode ser 
praticada de várias maneiras, como, por 
exemplo, pelas conversas informais pelos 
corredores da empresa, pelas consultas 
feitas por outros membros fora do 
contexto do grupo; 

• A aprendizagem coletiva ocorre em 
paralelo com os objetivos 
organizacionais, ou seja, o conhecimento 
que não pode ser compartilhado, ficando 
restrito a uma pessoa única, terá pouca 
ou nenhuma aplicabilidade no contexto 
geral de trabalho de uma empresa; 

• O membro do grupo deve buscar 
informações até mesmo no concorrente, 
se for o caso; 

• Uso dos corredores; 

• Mobilidade do membro para além 
dos limites do seu grupo; 

• A aprendizagem coletiva envolve 
o processo informal de discussões 
dentro de uma empresa, devendo 
gerar conhecimento aplicado a 
uma realidade de trabalho ou 
depositado em repositórios 
acessíveis a todos os indivíduos; 

• Por ser livre das barreiras físicas 
ou conceituais, a aprendizagem 
coletiva deve existir de forma 
contínua dentro do contexto de 
uma empresa, pois possui a 
característica de se interpor entre 
os interesses tanto do indivíduo 
quanto da organização; 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas (2013) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A apresentação das considerações finais será realizada a partir do resgate dos objetivos 

geral e específicos estabelecidos para este estudo. Como objetivo geral, a pesquisa buscou 

compreender os processos de aprendizagem grupal que ocorrem nas situações de trabalho em 

grupos multifuncionais de empresas automotivas. Para conseguir esta compreensão, 

estabeleceram-se metas intermediárias que deveriam (a) identificar e descrever o processo de 

formação de grupos multifuncionais e as metodologias adotadas no funcionamento, 

estabelecendo a relação destas dinâmicas de trabalho com a aprendizagem; (b) identificar, 

descrever e discutir os fatores que facilitaram e trouxeram dificuldades para a aprendizagem 

dos grupos multifuncionais; (c) identificar, descrever e discutir momentos nos quais houve 

evidências de aprendizagem grupal e coletiva nos grupos multifuncionais pesquisados. Expõe-

se a seguir os principais resultados obtidos, a partir dos objetivos específicos acima 

estabelecidos, fazendo a articulação com elementos presentes no referencial teórico. Esta 

síntese é importante na medida em que ela conduz ao estabelecimento de um modelo de 

aprendizagem grupal típico para os grupos multifuncionais das empresas automotivas. Em 

seguida, apresenta-se a contribuição do modelo elaborado para o avanço dos estudos de 

aprendizagem organizacional no nível dos grupos, no Brasil. Finalmente, são expostas 

algumas limitações do estudo realizado e indicadas algumas possibilidades de pesquisas 

complementares para o avanço da compreensão dessa temática. 

Verificou-se, nas organizações pesquisadas, grande preocupação com o processo de 

escolha do membro que fará parte de um grupo multifuncional. Pode-se inferir que esse 

processo constitui-se uma maneira de assegurar a ocorrência da aprendizagem em nível 

grupal. Quando o gestor do grupo define critérios como a experiência do trabalhador, 

educação formal e predisposição para aprendizagem ele está, mesmo que inconscientemente, 

preparando o seu grupo para a aprendizagem.  

Inclusive, Souza (2006) indica que os primeiros sinais de aprendizagem são 

verificados antes mesmo do processo de constituição grupal. Esta aquisição de conhecimento 

permanece na esfera organizacional e é conferida aos requisitos legais e a compreensão do 

mercado final para onde os produtos manufaturados serão destinados. Diante dessa situação, a 

empresa terá condições de se antecipar às principais tendências mercadológicas, implicando 

diretamente na melhoria de resultados organizacionais (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 

2007; EDMONDSON; NEMNBARD, 2009).  
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Recorrendo-se ao referencial teórico, é possível associar tal ideia com os estudos 

alinhados à perspectiva Melhoria de Resultados, que envolve a busca pelos aspectos e índices 

que produzem a melhoria produtiva nas situações de trabalho em contextos de manufatura. 

Essa perspectiva, identificada por Edmondson, Dillon e Roloff (2007) abarca uma série de 

estudos (ADLER, 1990; DARR; ARGOTE; EPPLE, 1995; PISANO; BOHMER; 

EDMONDSON, 2001; EDMONDSON; WINSLOW; BOHMER; PISANO, 2003) que 

atestam que a aprendizagem é correlata à redução de custos, focando-se na gestão de 

operações, economia, estratégia competitiva e gestão tecnológica. Na perspectiva Melhoria de 

Resultados o conhecimento deverá ser compartilhado entre R&D e os engenheiros, antes e 

depois do início do projeto (ADLER, 1990), tendo o marketing como um dos principais 

objetivos organizacionais, já que os grupos precisarão do contato direto com o ambiente 

externo mercadológico, como forma de promover melhorias (EDMONDSON; NEMBHARD, 

2009). 

Já no processo de formação grupal em si, os sinais de aprendizagem podem ser 

vistos no momento em que os participantes conseguem mover-se para outros grupos, 

lembrando o que Edmondson (2004) denominou de Transposição de Limites Grupais, 

assemelhando-se ao fenômeno da aprendizagem periférica (WONG, 2004), evidenciada 

também nos X-teams de Ancona, Bresman e Kaeufer (2002) e à ocorrência da Mobilidade 

Grupal constatada nesta tese.  

Diante do que apresentou-se nos estudos revisados, a ocorrência da Mobilidade Grupal 

afasta-se ligeiramente da ideia de Transposição de Limites Grupais, pelo menos nas situações 

de trabalho identificadas na Empresa Alfa, já que esse comportamento deveria, além de 

envolver a comunicação do grupo com outros grupos, abarcar a coordenação de objetivos, 

cronogramas e até mesmo de recursos comuns, o que não foi evidenciado nas situações de 

trabalho da Empresa Alfa.  

Contrariamente, verificou-se que na Empresa Beta os relatos atestam que tais 

ocorrências relacionam-se sobremaneira ao conceito da Transposição dos Limites Grupais. É 

importante lembrar que, neste caso, o portfólio de projetos abrange, sobretudo, uma 

interdependência de atividades e um cronograma mestre para cada Gate de verificação ou 

estágio de projeto, bem como recursos compartilhados segundo o portfólio de projetos 

(COOPER, 1993). 

Entretanto, ao se observarem as ocorrências dentro da Empresa Alfa, o conceito de 

Mobilidade Grupal aproxima-se do conceito dos X-teams, pois Ancona, Bresman e Kaeufer 

(2002) indicam que esse fenômeno está relacionado não apenas à combinação de atividade 
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interna e externa, mas às ligações extensivas cujos laços internos devem ser suplantados pelos 

laços externos.  

Além disso, o conceito de Mobilidade Grupal não envolve apenas a transposição dos 

limites grupais, mas principalmente a ideia de movimento, agitação, vivacidade e mudança, 

como ilustrado na Figura 12. Nesse caso, a ideia de mudança é abrangente, uma vez que 

implica a possibilidade de que seus participantes transcendam os próprios limites 

organizacionais, buscando conhecimentos inovadores aplicáveis na esfera de inovação grupal, 

processo esse comumente denominado como benchmarking. Como forma de reforçar esta 

ideia, é importante relembrar que Edmondson e Nembhard (2009) explicam que os grupos 

multifuncionais raramente irão exibir alocações temporais uniformes, bem como limites 

fronteiriços claros e precisos. 

Sendo assim, o conceito de Mobilidade Grupal compreende a noção de que o 

indivíduo aprende não apenas com outros grupos, mas no contexto geral da organização, 

incluindo o ambiente externo organizacional. É importante, no entanto, lembrar que esta 

aprendizagem permanece no âmbito coletivo (DIXON, 1999), já que ainda não foi levada para 

a esfera interna do grupo, para o centro do seu ciclo de informações, permitindo que os 

demais membros compartilhem informações, reflitam e, por meio da convergência de 

opiniões, aprendam (ARGOTE; GRUENFELD; NAQUIN, 2001; EDMONDSON, 2002; 

ELLIS, HOLLENBECK; ILGEN; PORTER; WEST, 2003, SESSA; LONDON (2008b). 

Pode-se observar nessa situação a ocorrência da aprendizagem coletiva, conforme 

preconiza Dixon (1999), e a ideia de que é no seu interior que o grupo aprende, segundo o 

conceito de aprendizagem grupal de Edmondson (2002, p. 129), quando essa autora afirma 

que aprender envolve um “processo no qual o grupo escolhe ações, obtém e reflete sobre 

feedbacks e faz mudanças para adaptar ou melhorar”. 

Já os momentos iniciais do Ciclo de Vida de um Grupo, são compostos por 

festividades internas, sensibilização e um sentimento de pertencimento que devem ser 

impressos principalmente pelo gestor responsável (DIXON 1999), fazendo com que o novo 

membro passe a ser identificado como pertencente a determinado grupo multifuncional e não 

como um empregado comum dentro da organização. Situações assim podem amenizar o 

desafio da comunicação e da diversidade de funções identificadas por Edmondson e 

Nembhard (2009). Essas autoras afirmam que os momentos iniciais de funcionamento de um 

grupo multifuncional não são simples e que, na medida do possível, o clima interno deve 

possibilitar a liberdade de expressão de ideias e todas as dúvidas devem ser esclarecidas, 

possibilitando o desenvolvimento e o envolvimento dos participantes. 
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Em relação ao processo de funcionamento dos grupos analisados, a ocorrência da 

aprendizagem contou com um ambiente interno favorável à troca de informações. Assim, os 

resultados encontrados no campo estão alinhados a ideia de Dixon (1993, 1999) de que as 

discussões devem ser sadias e o objetivo desse processo será focado necessariamente nas 

tomadas de decisões consensuais. Seguindo o que nos indica Dixon (1999), a aprendizagem 

coletiva perpassa a aprendizagem individual, pois a estrutura de referência ou de significados 

será construída pelo próprio indivíduo por meio do estabelecimento particular de sentido em 

relação ao ambiente de atuação profissional, processo esse que envolverá diversas interações 

com colegas, clientes e a empresa como um todo. Entretanto, para que o significado 

individual atinja o nível coletivo será fundamental que os participantes sejam capazes de 

interpretar, analisar e sintetizar todos os tipos de informações, devendo esse processo 

assinalar a própria natureza de trabalho coletivo (DIXON, 1999), baseado não apenas na 

interpretação, análise e síntese, mas fundamentado no seu compartilhamento. Dessa forma, 

Dixon (1999) garante que o ambiente será de fato favorável à troca de informações, pois deve 

partir da própria organização a construção de um ambiente adequado para que os significados 

coletivos sejam criados, o que requer troca de informações e menor percepção dos membros 

em relação à estrutura de poder e ao risco interpessoal (EDMONDSON, 2004). Neste ponto, é 

possível também estabelecer uma relação com o conceito da Segurança Psicológica 

Compartilhada identificado por Edmondson (2004). 

Conforme Edmondson (1999, 2004), em um ambiente regido pela segurança 

psicológica compartilhada, os membros terão melhores condições de compartilhar valores e 

perspectivas diferentes, reforçando, assim, relações interpessoais e de confiança, elevando o 

grau de coesão coletiva e a capacidade de trabalharem juntos. 

É possível também observar que o processo de funcionamento grupal envolve aspectos 

relacionados à Melhoria de Resultados (EDMONDSON, DILLON; ROLOFF, 2007). Esse 

fato pode ser comprovado nos resultados do campo que mostraram que as tomadas de 

decisões são procrastinadas por questões orçamentárias, como a deflagração do orçamento ou 

mudanças bruscas de cronograma o que pode causar atrasos na condução dos projetos. Neste 

caso, o papel do gestor enquanto agente catalisador envolve, também, comportamentos típicos 

para que os resultados não só da organização, mas do grupo como um todo possam melhorar. 

Entre eles destaca-se o fato que informações catalisadas evitam o desperdício de tempo. 

A perspectiva da aprendizagem grupal Melhoria de Resultados (EDMONDSON; 

DILLON; ROLOFF, 2007) também foi observada como aspecto inerente à metodologia de 

trabalho empregada na Empresa Alfa – Ciclo PDCA –, pois de acordo com Baena (2009), 
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seu foco está na melhoria contínua de qualidade e na aprendizagem. Além disso, tal 

metodologia proporciona a adição de outras ferramentas típicas de gestão operacional e de 

melhoria de qualidade, entre elas o Diagrama de Ishikawa, FMEAs e TGR-TGW, nas quais a 

aprendizagem do grupo pode ser quantificada de acordo com o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

No caso de ocorrências positivas quanto ao cumprimento de metas foi detectado nos 

resultados que o participante envolvido nesse processo deve contar ao grupo inteiro a 

estratégia e os meios utilizados que resultaram na obtenção dos resultados positivos. Segundo 

Edmondson, Dillon e Roloff (2007) esse tipo de aprendizagem envolve, essencialmente, a 

melhora de eficiência. Neste caso, as variáveis dependentes dominantes requerem a redução 

de tempo/custos e melhoria da qualidade do produto, aspectos que estão presentes nos 

resultados encontrados quando o processo de aprendizagem grupal foi evidenciado 

principalmente por promover significativas mudanças de âmbito operacional.  

Outro aspecto que merece destaque envolve situações cuja voz do operário ganha 

relevância dentro dos processos de aprendizagem verificados na metodologia PDCA na 

Empresa Alfa. Segundo Dixon (1997), a ocorrência de aprendizagem coletiva exige 

“discussões abertas entre pessoas pertencentes à mesma função ou de funções diferentes 

(DIXON, 1997, p. 29). Para esta autora os significados coletivos são construídos em situações 

de equanimidade em que “as ideias são avaliadas por seu conteúdo e não por quem as ofertou 

[...] todo o grupo compartilha a mesma experiência e todos devem estar completamente 

cientes sobre seus resultados” (DIXON, 1997, p. 29). 

De fato, o que se observou na pesquisa dos grupos multifuncionais da Empresa Alfa a 

aprendizagem é conferida por meio das declarações verbalizadas dos operários, remetendo 

novamente à Dixon (1999), já que esse processo determina que o grupo deva dar voz à 

perspectiva de outro, indicando que os significados permanecerão na esfera individual até que 

o membro tenha oportunidade trazer à tona fragmentos que constituem seu repertório interno, 

promovendo na arena coletiva o compartilhamento e as reflexões de ideias. 

Nesse aspecto, é provável que a voz ativa de subgrupos de trabalhadores não 

pertencentes à formação grupal formal (WONG, 2004), possa estar diretamente relacionada à 

perspectiva Melhoria de Resultados (EDMONDSON, DILLON; ROLOFF, 2007), já que os 

dados de campo revelam que as informações decorrentes das linhas de produção deverão ser 

acolhidas pelo grupo, permitindo aos membros participantes que novos cálculos e novas 

análises sejam realizados, resultado em uma melhora dos resultados concernentes ao processo 

extrusivo da borracha. 
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Detert e Edmondson (2011) alertaram sobre o perigo das vozes implícitas, enquanto 

fatores restritivos à aprendizagem, pois, segundo esses autores, quem fala com veemência 

corre mais riscos. As vozes silenciadas são formas de autodefesa dentro do ambiente 

organizacional. Esse fato pode ser encontrado na Empresa Alfa quando uma das entrevistadas 

confidencia sentir-se uma cidadã de segunda categoria dentro do grupo multifuncional, pois o 

linguajar utilizado pelos seus colegas durante as discussões no âmbito meso era extremamente 

tecnicista, tolhendo a sua participação efetiva. Isto restringia a participação da entrevistada já 

que ficava com receio de dizer algo inapropriado diante as informações postas em discussão, 

pouco acessíveis ao seu entendimento.  

Pode-se entender, a partir dos resultados encontrados, que as condições de trabalho 

observadas nos grupos multifuncionais da Empresa Alfa são fortemente regidas pela 

metodologia PDCA, já que a reflexão parece estar presente em seus quatros ciclos, 

principalmente o relacionado ao planejamento, devendo ser entendida enquanto elemento 

fundamental presente no conceito de aprendizagem grupal (EDMONDSON, 2002; GIBSON; 

VERMULEN, 2003; SESSA; LONDON, 2008b). 

O comportamento de coaching do líder (EDMONDSON, 1999) aparece aqui como 

um elemento que conduz o grupo à reflexão evidenciando, por parte dos demais membros 

participantes (Empresa Alfa), um reconhecimento sobre a importância dessa figura-chave ao 

processo grupal, possuidor de habilidades humanas distintas, servindo de intermediário 

quando as polêmicas aflorarem. Tal elemento aparece no modelo de Edmondson (1999) como 

um dos principais componentes das Condições Antecedentes à ocorrência da aprendizagem 

grupal. Segundo esta autora, o líder desempenhará atividades típicas de coaching ao ser 

acessível e receptivo a ideias e questionamentos, ao ter a capacidade de identificar interesses e 

talentos e ao intervir quando solicitado ou achar oportuno, oferecendo esclarecimentos e 

feedback. O comportamento de coaching esteve presente principalmente na Empresa Alfa 

identificando-se que o gestor líder exerceu sua função de Agente Catalisador possibilitando 

que os participantes falem sem medo de serem repreendidos. 

A ideia de aplicação de conhecimentos de ordem prática também surge como um 

importante elemento de aprendizagem grupal. Segundo atestam Sessa e London (2008b), os 

momentos de pressão são os grandes ativadores da aprendizagem em ação, decorrentes de 

prazos apertados, altas demandas e expectativas, limitação dos recursos, das pressões internas 

do grupo, da pressão exercida pelas lideranças e da capacidade de fazer com que o grupo 

experimente algo. No contexto de trabalho da Empresa Alfa tais aspectos estão presentes nas 

situações em que os membros não conseguem cumprir as metas, quando há ocorrência de 
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falhas internas, quando os participantes sentem-se pressionados por não encontrarem espaço 

para emitir opiniões sinceras, entre outras identificadas e discutidas neste trabalho. 

De modo geral, pode-se afirmar que o Ciclo PDCA empregado na Empresa Alfa atua 

como principal norteador das atividades destinadas ao desenvolvimento de processos, pois 

abarca elementos de completude conceitual, discutidos no referencial teórico, tais como a 

criação de significados coletivos e aprendizagem coletiva (DIXON, 1999); perspectiva 

Melhoria de Resultados e Processos Grupais (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007) e 

existência de segurança psicológica compartilhada do grupo (EDMONDSON, 2004). 

Quanto aos processos observados nos grupos de trabalho da Empresa Beta, 

verifica-se que a metodologia de trabalho adotada por esta empresa – Stage-Gate – representa 

fortemente a perspectiva de aprendizagem grupal denominada Domínio de Tarefas 

(EDMONDSON, DILLON, ROLOFF, 2007) na qual se destaca a grande ênfase na realização 

de tarefas interdependentes, encarando a aprendizagem como um resultado obtido a partir da 

comunicação, coordenação e compartilhamento de conhecimentos, nem que seja por meio de 

um sistema de memória transitiva (WILSON; GOODMAN; CRONIN (2007), justificando 

também o fato de seus membros trabalharem muito mais em uma perspectiva de transposição 

dos limites grupais, já que envolvem a coordenação de objetivos, cronogramas e recursos 

materiais comuns (EDMONDSON; DILLON; NEMBHARD, 2007).  

Pode-se afirmar também que tais elementos constituem o cotidiano de trabalho dos 

grupos multifuncionais da Empresa Beta, pois conforme afirma Cooper (1993), os projetos 

conduzidos dentro da sistemática Stage-Gate abarcam um portfólio de produtos com Stages 

interdependentes. Como explicam Edmondson e Nembhard (2009) um grupo isoladamente ou 

um sujeito sozinho nunca chegariam a um nível de criação de um protótipo/patente, pois cada 

um deles trabalha com estágios interdependentes que, ao serem concluídos, reúnem 

conhecimentos adquiridos que serão transferidos para outros grupos até que o último estágio 

da cadeia seja finalizado em forma de um produto/protótipo/patente.  

Sendo assim, os Gates de verificação podem ser entendidos como encontros para 

determinar se determinado Stage está pronto para que outro grupo o conduza ou aborte o 

projeto, conforme o surgimento de inconsistências técnicas/mercadológicas. Por isso, há 

fortes indícios que entre um Stage e um Gate há acúmulo de conhecimentos, conforme 

prescrito pela perspectiva Domínio de Tarefas (EDMONDSON, DILLON e ROLOFF, 2007). 

Além disso, pode-se compreender os Gates como os próprios Sistemas de Memória Transitiva 

apontados por Wilson, Goodman e Cronin (2007), já que se trata de conhecimentos embutidos 
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em forma procedimental, em papéis e atas, tendo como pressupostos básicos o 

compartilhamento, a armazenagem e a posterior recuperação.  

Em parte, esses elementos teóricos ajudam a explicar os motivos pelos quais os 

entrevistados da Empresa Beta não demonstraram nenhuma preocupação ou pressão pelo fato 

de 70% (setenta por cento) dos seus projetos serem abortados, pois o maior ganho para a 

coletividade não está no projeto em si, mas na aquisição de conhecimento decorrente do 

malogro. O que se nota na metodologia Stage-Gate é uma considerável ambiguidade 

conceitual, já que são raras as teorias organizacionais que fazem jus aos scraps, refugos, 

abortos, retrabalhos ou demais elementos que, à primeira vista, trazem prejuízos. 

Entretanto, Edmondson e Nembhard (2009) ajudam-nos a entender melhor tais 

circunstâncias no âmbito do desenvolvimento de projetos. As autoras contam que, para se 

atingir o estado da arte em inovação, é possível que o grupo deva entrar em uma esfera 

constituída de grandes ambiguidades e incertezas, tornando-se ingredientes essenciais para o 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços. Dessa forma, o conceito de tentativa e 

erros não pode ser confundido com o conceito de tentativa e falhas.  

Os erros (DIXON, 1999) fazem parte da estratégia da Empresa Beta por gerarem 

novos conhecimentos, principalmente quando as ideias são abortadas e também por estarem 

diretamente vinculados aos breakthroughs, ou seja, aos produtos inovadores sem referência 

mercadológica.  

Já as falhas (TJOSVOLD; YU; HUI, 2004) parecem não possuir uma conotação tão 

positiva, pois já houve alguma referência ou acúmulo de conhecimentos em cima de 

determinados projetos em que os erros já haviam sido suplantados pelo conhecimento 

embutido, caracterizando uma estratégia de incrementos inovadores ou 

readequações/nacionalização de peças estrangeiras no mercado nacional. Nesse caso, a 

organização estaria muito mais aberta aos erros - de teor técnico/tecnológico -, do que às 

falhas - de teor estritamente humano. 

Procurando cercear as falhas ou aprendendo com os erros, é possível inferir que 

situações dessa ordem estão relacionadas ao que afirmam Wilson, Goodman e Cronin (2007) 

a respeito do sistema de memória transitiva e cognição social. Tais elementos são usados 

como forma de predizer o desempenho de tarefas interdependentes e reutilizar informações 

adquiridas em projetos mal sucedidos, como exemplifica a Figura 18 denominada de Portfólio 

de Projetos da Empresa Beta. 

De forma genérica, aplicada em ambas as Empresas investigadas, a sistemática das 

reuniões grupais mostrou que, quando um grupo é recém-criado, as primeiras reuniões serão 
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regidas com maior controle e rigidez de horários e cronograma. Passada a fase inicial, os 

membros reúnem-se principalmente para “fornecerem recursos para avaliação e resolução de 

problemas, bem como para tomadas de decisões e implementação de ações corretivas”, 

conforme atesta Lizeo (2003, p. 36). 

Esta informação está de acordo com a Figura 13 que mostra que o ciclo de vida de um 

grupo multifuncional inicia-se no momento do startup do projeto. A partir da segunda fase do 

amadurecimento, a tendência será para encontros mais esparsos, concentrados nos membros 

vinculados às áreas mais técnicas do projeto e à resolução de problemas. A fase de conclusão 

dos trabalhos reflete um reduzido número de membros em permanente estado de vigília, 

acompanhando de longe a manufatura do produto (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Conforme explicam Edmondson e Nembhard (2009), a partir da primeira fase do ciclo de vida 

de um grupo multifuncional, seus membros já passaram pelo estágio da socialização e estarão 

prontos para cumprir aquilo que determinam suas profissões, ou seja, os modelos mentais de 

princípios profissionais, visões e hábitos taken-for-granted, cabendo a eles transcender seus 

próprios pontos de vista na busca por uma compreensão dos demais pontos de vista.  

Contudo, Edmondson e Nembhard (2009) atestam que, após três anos de formação, o 

grupo passa a demonstrar limitações quanto ao desempenho. Segundo os resultados 

encontrados na pesquisa aqui relatada, e contrariando o que afirmam as autoras acima citadas, 

nem sempre a fase de estagnação grupal terá uma conotação tão negativa, pois esta pesquisa 

evidenciou que na verdade existe um estado de latência, mas não a completa morte grupal. O 

desacordo teórico emerge principalmente quando Edmondson e Nembhard (2009) atestam 

deixar de existir na fase final uma vigilância ambiental fora grupo e uma comunicação 

relevante aos interesses do grupo.  

Como raras exceções e conforme o observado no campo, um grupo só deixa de existir 

quando um modelo de carro sai de linha. De outra forma, o grupo permanece em estado 

permanente de vigília, atento ao ambiente macro-organizacional e a qualquer informação 

relevante. Com o surgimento de fatores ativadores ou triggers (SESSA; LONDON, 2008b, p. 

7), nova reconvocação será feita mesclando membros antigos com novos integrantes. Aliás, 

como foi discutido diversas vezes neste trabalho, o surgimento de problemas envolve o 

mundo dos agrupamentos multifuncionais e os indivíduos constroem todos os seus 

significados diante dos desafios encontrados. Sendo os verdadeiros problemas aqueles 

relacionados ao gasto excessivo de recursos financeiros e ao não cumprimento de metas junto 

ao cliente. 
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Os estudos conduzidos dentro da perspectiva de Processos Grupais (EDMONDSON, 

DILLON E ROLOFF, 2007) têm focado nos efeitos do comportamento do gestor do grupo 

(líder) e do clima grupal. De fato, os elementos que se referem à hierarquia surgiram 

recorridas vezes nesta tese. O papel da liderança ficou fortemente evidenciado em relação às 

informações catalisadas dentro do ciclo de informações grupais, já que o líder é a figura-chave 

que terá plenas condições de catalisar os dados mais relevantes ao desenvolvimento grupal. 

Os autores Sarin e McDermott (2003) também concordam com a influência do líder dentro 

dos agrupamentos de trabalho destinados a projetos. Eles apregoam que a instauração 

democrática dentro do grupo conduz à liberdade de expressão e possibilita oportunidades para 

o surgimento de um conhecimento multifuncional, evitando que os membros resolvam os 

problemas de forma localizada e isolada, resultando em fatores essenciais à ocorrência da 

catálise pelo gestor do grupo, pois permitirá não só o agrupamento de informes, mas também 

sua análise, interpretação e disponibilização dentro do ciclo interno de informações. 

Esta ideia relaciona-se, uma vez mais, a fatores salutares trazidos pelo arranjo grupal e 

à liderança capaz de promover segurança psicológica ao agrupamento multifuncional, 

possibilitando comportamentos de aprendizagem (EDMONDSON, 1999). O que se nota em 

grupos democráticos é que a autonomia concedida pelo gestor serve como forma de permitir a 

inovação e a aprendizagem grupal (ZELLMER-BRUHN; GIBSON, 2006). 

Os processos dos grupos multifuncionais, de modo geral, relacionam-se aos principais 

postulados teóricos da aprendizagem grupal (EDMONDSON, 1999; BUNDERSON; 

SUTCLIFFE, 2003; WONG, 2004; VAN DER VEGT; BUNDERSON, 2004; ZELLMER-

BRUHN; GIBSON, 2006). Por exemplo, Ancona e Caldwell (1992) argumentam que nos 

grupos cujo processo de comunicação é mais horizontalizado, existirá maior propensão à 

coordenação de trabalhos e obtenção de feedback, além de estarem destinados à exploração 

geral do ambiente técnico e mercadológico. 

Tais elementos constituíram um dos pontos fortes encontrados nas situações de 

trabalho de ambas as organizações pesquisadas, já que o foco técnico e mercadológico é 

evidenciado quanto à existência de fóruns e comitês internacionais, objetivando-se a 

identificação, disseminação de informações, debates, avaliações e possíveis aplicações de 

novidades técnicas e mercadológicas estrangeiras no mercado doméstico. 

Os processos grupais identificados nas empresas pesquisadas são também 

constantemente reforçados por seus artefatos visíveis mais básicos (SCHEIN, 1985), 

traduzido por Edmondson (1999) como Contexto de Apoio e por Dixon (1999) como 

“corredores”, envolvendo o suporte empresarial necessário para que a aprendizagem ocorra. 



 

 

252 

Na Empresa Beta, por exemplo, não há dúvidas que sua filosofia arquitetônica prima pelos 

postulados teóricos que apregoam a ocorrência de significados coletivos (DIXON, 1999), 

sendo esse um dos fatores que mais contribuem para a aprendizagem que ocorre nos 

iluminados corredores dessa organização. O contexto de apoio também é percebido na 

Empresa Alfa no momento em que vários de seus membros recorreram regularmente às suas 

áreas ou setores de atuação profissional como forma de obter mais conhecimento 

especializado e aplicável nas situações do desenvolvimento de novos processos. 

Entretanto, é importante salientar que o contexto de apoio abarca condições bem mais 

abrangentes do que a estrutura física interna de uma empresa. Envolve principalmente as 

Condições Antecedentes (EDMONDSON, 1999) determinando a maneira como os membros 

participantes irão responder à aprendizagem dentro e fora do grupo. Entre tais condições, 

pode-se citar o próprio arranjo físico corroborado pelos laboratórios bem estruturados, pelas 

salas de reuniões e de treinamentos equipadas com áudio visual; pelo apoio moral 

(EDMONDSON, 2004) constatado na Empresa Alfa nos momentos em que é concedida 

liberdade para que seus membros constituam seus próprios grupos de trabalho; na segurança 

psicológica (EDMONDSON, 1999) que reflete na forma democrática de agir e dizer 

abertamente o que pensam seus membros sem correr o risco de sofrer represálias, como 

observado na Empresa Beta; nos recursos financeiros que trabalham a favor de colocar em 

prática as ideias surgidas pelo grupo, segundo afirmaram todos os entrevistados de ambas as 

organizações pesquisadas; no reconhecimento das capacidades intelectuais alheias; no uso 

intensivo da tecnologia, fato esse percebido nas duas organizações, abrangendo diversos tipos 

de equipamentos e demais recursos disponíveis para a realização das tarefas do grupo, 

facilitando o engajamento do mesmo em atividades orientadas à aprendizagem 

(EDMONDSON, 1999) e na predisposição para aprender, sendo esse um dos comportamentos 

de aprendizagem mais expressivos e relevantes, observado recorridas vezes neste trabalho. 

A predisposição para aprender remete também aos postulados teóricos de West 

(1991), em que dentro dos agrupamentos multifuncionais o encorajamento à liberdade permite 

que novas ideias possam emergir, promovendo entre os membros a experimentação de 

diferentes comportamentos sem o medo de parecer imbecil e de sofrer constrangimentos, 

alinhando-se a Sarin e McDermott (2003), em que um clima mais democrático não conduz 

apenas à liberdade de expressão de ideias, mas também possibilita maiores oportunidades para 

o surgimento de um conhecimento multifuncional, evitando que os membros resolvam os 

problemas de forma localizada e isolada. 
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Sendo assim, a predisposição para a aprendizagem é uma consequencia de um 

ambiente democrático e de segurança psicológica, reforçando o que Edmondson (1999) havia 

percebido sobre os comportamentos de aprendizagem dentro do grupo. 

Conforme identificado na Empresa Beta, a convergência de opiniões talvez tenha 

sido uma relevante descoberta desta tese, já que possibilitou entender o principal fator que 

conduz à aprendizagem grupal. Entretanto, é importante reconhecer que outras pesquisas 

(como, por exemplo, BROOKS, 1994) já haviam sinalizado o comportamento do gestor do 

grupo (líder) e do clima grupal como fatores imprescindíveis à aprendizagem.  

Embora esse autor tenha focado suas pesquisas no clima interno de grupos 

multifuncionais, seus resultados demonstraram principalmente a identificação de problemas, 

compartilhamento e discussão de novas ideias ou informações e outros elementos vinculados 

ao poder, não surgindo nenhum elemento que se aproximasse à ideia de convergência de 

opiniões.  

Na perspectiva dos Processos Grupais segundo a contribuição bibliográfica de 

Edmondson, Dillon e Roloff (2007), nenhum conceito foi capaz de estabelecer uma relação 

direta com a ideia de convergência de opiniões, com exceção de Van de Vegt e Bunderson 

(2005), que identificaram comportamentos de aprendizagem observados por meio da partilha 

aberta de informações, avaliação e combinação de ideias no grupo de trabalho. 

Dessa forma, cabe esclarecer aqui a diferença entre os termos convergir opiniões e 

combinar ideias (VAN DER VEGT; BUNDERSON, 2005). Convergir opiniões, segundo o 

que se observou nesta tese, ocorre principalmente nos momentos em que há conflitos de 

opiniões, cuja ideia de um ou mais membros não é aceita (à primeira vista) como válida por 

um ou mais participantes. Neste caso, o termo opinião não envolve apenas ideias, mas a 

maneira de julgar, os significados, os valores e as crenças que o indivíduo construiu ao longo 

de uma vida.  

Já o ato ou efeito de convergir, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, remete a “afluir-se ou dirigir-se para um ponto comum”, tornado duas forças 

opostas (que se afastam) em uma única força mais potente em um fluxo constante. Ou seja, a 

ideia de movimento aqui é essencial para reforçar o fato de que a aprendizagem grupal sempre 

estará em contínuo desenvolvimento. 

Van der Vegt e Bunderson (2005) inspiraram-se em Argote, Gruenfeld e Naquin 

(1999) para entender a aprendizagem do grupo, já que para esses segundos autores, aprender 

envolve atividades pelas quais cada indivíduo adquire, compartilha e combina conhecimentos 

por meio de experiência com outro. 
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Deste modo, o conceito original de aprendizagem proposto por Argote, Gruenfeld e 

Naquin (1999) envolvendo a combinação de ideias não remete à dinamicidade observada na 

convergência de opiniões. Questiona-se se o ato de combinar é tornar algo único, indissolúvel, 

caracterizando-se, assim, em uma aprendizagem de fato do grupo - enquanto unidade 

monocelular. Mesmo que seja esta a ideia de Argote, Gruenfeld e Naquin (1999) e 

posteriormente de Van der Vegt e Bunderson (2005), resta saber como resolver o problema da 

dinamicidade que envolve a aprendizagem grupal, não muito bem explicada por estes autores. 

Já o conceito de aprendizagem grupal trabalhado nesta tese envolve um processo 

dinâmico em que diversos elementos compõem seu input, tais como o critério de formação do 

grupo, a mobilidade grupal, o conhecimento adquirido coletivamente, o sistema de memória 

transitiva e o know-how do cliente como forma de subsidiar a reflexão dos membros e a 

posterior convergência de opiniões em um ambiente interno de segurança psicológica, 

gerando novos conhecimentos aplicáveis à dinâmica organizacional (output). 

Contudo, nem sempre o grupo agirá de forma tão positiva, fazendo-se verificar 

diversos aspectos dificultadores à aprendizagem grupal. Conforme Nodari (2009), as 

maiores dificuldades são advindas dos erros cometidos entre os líderes e o papel limitado 

exercido pelos membros, aspectos também identificados na pesquisa conduzida nos grupos 

multifuncionais das Empresas Alfa e Beta. Entre as principais falhas cometidas pelos líderes, 

destaca-se o fato de não se levar em consideração a opinião alheia. Neste sentido, conforme 

sinalizou Edmondson e Nembhard (2009) e Van der Vegt e Bunderson (2005) os processos 

internos são difíceis, decorrentes principalmente pela alta competição estabelecida a partir de 

diferentes pontos de vista. 

Tal afirmativa pode ser evidenciada pelo que denominamos competitividade negativa. 

Embora necessária à promoção de ideias criativas dentro do grupo (EDMONDSON; 

NEMBHARD, 2009; VAN DER VEGT; BUNDERSON, 2005), nas situações de trabalho da 

Empresa Beta, o conceito de clientela interna foi depreciado, abarcando comportamentos 

individualistas, fazendo o grupo perder o sentido da multifuncionalidade, arriscando-se 

perigosamente na possibilidade de confrontos internos (e não conflitos), promovendo um 

gasto desnecessário de tempo e energia, corroendo as bases coletivas e prejudicando o 

relacionamento entre seus membros participantes. Tais processos disfuncionais conduzem o 

grupo a ter que lidar com frustrações e decisões falhas (EDMONDSON; ROBERTO; 

WATKINS, 2003). 

A limitação dos subordinados (NODARI, 2009) também foi percebida na Empresa 

Beta, já que um dos fatores que mais cercearam a participação de membros com patente 
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hierárquica inferior foi em decorrência da sua própria limitação técnica, atuar com um entrave 

(mesmo que temporário) à aprendizagem do grupo. 

Para Edmondson (2002) há também grupos lentos, letárgicos, que são falhos em 

estabelecer posicionamentos rápidos frente aos desafios do trabalho. Nessas condições, a 

aprendizagem pode até ocorrer, mas não será ágil o suficiente para que os verdadeiros 

objetivos sejam atingidos. Tais ocorrências podem ser justificadas quando existe um excesso 

de reuniões internas, fato esse verificado nas Empresas Alfa e Beta, deixando de ter 

conotações positivas e passando a servir como um obstáculo, atrapalhando o funcionamento 

dos grupos como um todo e prejudicando sua aprendizagem.  

A letargia grupal, de acordo com Edmondson (2002), é conferida pela escassez de 

objetividade nas reuniões, fazendo com que o grupo se reúna diversas vezes durante a 

semana, tornando seus encontros maçantes e provocando perda de tempo, inclusive no 

deslocamento para a sala de reuniões. A autora adverte que a aprendizagem ocorre nas 

situações em que o grupo interrompe temporariamente suas suposições individuais. Para que 

isto ocorra é preciso que os membros se sintam à vontade e seguros de que não serão expostos 

a situações que possam ferir sua autoestima.  

Uma reunião presencial não pode ser encarada como um discurso em que só um fala e 

os outros ouvem (DIXON, 1999). É preciso que os membros sintam que há espaço para 

analisar os dados referentes ao desempenho coletivo sem sentirem uma potencial perda de 

identidade ou senso de integridade (EDMONDSON, 2002). Além disso, é importante também 

verificar que alguns grupos pesquisados fazem uso inadequado dos recursos disponíveis ou 

eles são disponibilizados em oportunidades erradas (EDMONDSON, 1999).  

Destaca-se, portanto, as ocorrências em que houve individualismo na realização das 

tarefas que deveriam ser grupais, no qual sequer o gestor conseguiu visualizar que o 

subordinado estava passando por dificuldades e que precisava de auxílio para a resolução de 

seus problemas; na subestimação da capacidade alheia; na desvalorização da atividade-meio, 

que surge como uma maneira perversa de corporativismo interno, coibindo a participação de 

demais membros não pertencentes ao métier técnico; no desvio do fluxo de informações para 

outros ambientes organizacionais, senão o próprio grupo, aliado ao baixo aproveito de 

informações por parte dos membros, refletindo no não compartilhamento; nos falhos sistemas 

de memória transitiva e na centralização de informações, aspectos verificados nesta pesquisa. 

Em ambientes assim, Edmondson (2002) adverte que os membros raramente são 

levados em consideração, os processos de reflexão ou de convergência de opiniões são 
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inexistentes ou extremamente diminutos, resultando na baixa capacidade grupal de tomadas 

de decisões. 

Alguns elementos que prejudicam o funcionamento do grupo foram observados na 

Empresa Beta e refletem na alta rotatividade dos membros (EDMONDSON; NEMBHARD, 

2009), que parece ocorrer com maior incidência nos momentos pós-crise, causando um clima 

ruim, do desgaste próprio de situações como estas, do acúmulo de funções para quem 

permanece empregado e da perda de importante capital intelectual para clientes ou 

concorrentes. Na realidade, Edmondson e Nembhard (2009) já haviam previsto situações 

assim. Em períodos de crise, é possível que um grupo multifuncional esteja envolto em 

situações negativas, pois uma de suas grandes dificuldades está em relacionar a diversidade 

aos altos níveis de insatisfação, rotatividade e absenteísmo em demasia, configurando em uma 

imensa falta de comprometimento por parte dos membros, causada em parte pelo estresse no 

trabalho. 

A ocorrência tanto da aprendizagem coletiva quanto da aprendizagem grupal 

dependerá de um importante ingrediente discutido em praticamente todas as seções desta tese 

– a segurança psicológica (EDMONDSON 2004) -, tornando-se um elemento essencial para a 

imprescindível aquisição de conhecimento no nível meso-organizacional. 

São as evidências de aprendizagem em que se destacam, segundo os entrevistados, 

os momentos em que houve a busca por ajuda, mesmo não ocorrendo de forma ativa, ou seja, 

quando a pessoa com necessidades vai atrás de auxílio, mas também quando deixa 

transparecer estar precisando ser auxiliada, atraindo algum sujeito ao seu atendimento. 

A segurança psicológica tem a propriedade de conduzir o grupo à maturidade, 

indicando que houve uma caminhada para além da fase inicial de sua formação 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009), passando por experiências desafiadoras, refletidas em 

uma maior liberdade dos seus membros em expressarem-se, envolvendo feedbacks e 

preocupação pelos erros cometidos, além da transposição dos limites grupais. 

Já o conhecimento coletivo (DIXON, 1999) foi adquirido em função da mobilidade 

do membro para além dos limites do seu grupo, sendo isso um dos pontos que de fato 

provocaram a distinção entre a aprendizagem coletiva e a aprendizagem grupal. A 

aprendizagem coletiva é própria dos corredores das organizações, está presente no ônibus 

coletivo, no restaurante da empresa, nas conversas no cafezinho (DIXON, 1999). Ela é livre e 

aberta, não há paredes, nem hierarquias que a cerceie. O conhecimento coletivo, ao entrar no 

processo de aprendizagem grupal, torna-se uma de suas mais importantes matérias-primas.  
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Finalmente, é proposto, a seguir, um modelo de aprendizagem grupal típico para os 

grupos multifuncionais das empresas automotivas aqui estudadas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23 – Proposta do modelo de aprendizagem de grupos multifuncionais 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2013) 

 

Da esquerda para a direita, o primeiro quadrado representa o input de elementos 

básicos ao processo de aprendizagem.  O primeiro elemento é o próprio critério definido pelo 

responsável pelo projeto para que os indivíduos possam compor um grupo multifuncional, 

sendo eles a experiência adquirida em trabalhos anteriores, a educação formal e a 

predisposição para aprender. O segundo elemento mais importante que servirá de input ao 

processo de aprendizagem grupal refere-se à busca de informações por parte de seus membros 

em outras realidades coletivas, entendido aqui como mobilidade grupal. Esse fenômeno 

permitirá a agregação de novas informações ao ciclo interno de informações, servindo de 

aprendizagem quando o grupo conseguir usar tais informações como forma de resolver 

problemas e conflitos internos. O terceiro elemento será o conhecimento que seus membros 

adquirirão fora da esfera grupal. O ambiente coletivo está no entorno do grupo, a 

aprendizagem lá gerada ou o conhecimento lá adquirido deverá sofrer interferências de 

membros intercorrentes que não pertencem necessariamente à formação oficial do grupo. Tal 

conhecimento será levado para dentro do grupo, perfazendo a composição do seu ciclo interno 

de informações. O quarto elemento que antecede o processo de aprendizagem do grupo é o 

próprio sistema de memória transitiva, que está disponível fora do grupo, tornando-se 

importante elemento de geração de conhecimento coletivo. O quinto elemento é o próprio 

know-how repassado pelos clientes aos fornecedores de autopeças em forma de projetos de 
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novos modelos de carros a serem desenvolvidos, análise prévia de custos, design, materiais 

entre outras características.  

Já dentro do círculo ocorre o processo social da aprendizagem grupal. A segurança 

psicológica exerce uma importância central, pois todos os membros deverão ter ampla 

liberdade para se expressarem, para darem e receberem feedbacks. O ciclo interno de 

informações será alimentado por todas as informações (elementos exógenos e endógenos) ao 

grupo. À medida que os problemas vão surgindo ou as necessidades de cumprimento dos 

objetivos passam a existir, será necessário que os membros convertam seus conflitos em 

opiniões convergentes. Para isso, a reflexão diante as opiniões alheias será imprescindível, 

permitindo, desse modo, que o grupo aprenda coletivamente. A aprendizagem será conferida 

às tomadas de decisões consensuais e o conhecimento gerado deverá ser aplicado diretamente 

no escopo do projeto. 

O segundo quadrado representa as saídas do processo de aprendizagem dos grupos 

multifuncionais. Tem-se, assim, a aquisição de novos conhecimentos que serão aplicados ao 

escopo do projeto. Em decorrência da aprendizagem, produtos inovadores deverão surgir, os 

processos serão melhorados e algum tipo de mudança será instaurado na realidade das 

empresas automotivas, promovendo sua competitividade frente ao acirrado mercado 

competitivo nacional e global. A aquisição de conhecimento servirá também como forma 

constante de mais aprendizado. Tais conhecimentos irão realimentar o sistema de memória 

transitiva, que deverão também realimentar outras experiências, tanto para membros antigos 

quanto para os novatos. Tais membros deverão formar outros grupos multifuncionais dentro 

das empresas, fazendo com que o processo de aprendizagem grupal nunca se encerre. 

O modelo de aprendizagem sugerido nesta tese difere do modelo proposto por Amy C. 

Edmondson (1999) principalmente por reforçar a ideia de um processo cíclico e não linear de 

aprendizagem grupal, com entradas bem definidas (informações=matérias-primas), o processo 

de aprendizagem em si (convergência de opiniões) e as saídas (conhecimento=produto). 

Considera-se aqui que o Modelo de Edmondson (1999) não esclarece o processo em si de 

aprendizagem, deixando transparecer que os três primeiros retângulos são, na verdade, 

condições que antecedem a aquisição de conhecimento grupal (Estruturas do grupo, 

Segurança Psicológica do Grupo, Comportamento de Aprendizagem do Grupo) e o quarto e 

último retângulo são os próprios resultados do processo linear de aprendizagem grupal, ou 

seja, o Desempenho do Grupo. 

Acredita-se que esta tese prestou uma significativa contribuição ao campo da 

aprendizagem grupal no Brasil, especificamente em relação aos grupos de trabalhos das 
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empresas automotivas nacionais. Espera-se que este trabalho sirva de referência para outros 

estudos nesse campo, ainda carente de novas pesquisas. As maiores descobertas estão 

presentes na identificação do líder enquanto agente catalisador de informações, atuando 

diretamente no fluxo interno de informações do grupo e no conceito da convergência de 

opiniões, o qual poderá ter uma relevância compatível ao conceito da segurança psicológica 

dentro do grupo. 

Além das contribuições acima arroladas, esta tese possui também algumas limitações. 

Embora o referencial teórico adotado faça referência à importância do contexto, a 

problemática cultural existente no processo de aprendizagem dos grupos multifuncionais 

parece não ter recebido a devida atenção e poderia trazer relevantes informações para compor 

a análise do ambiente organizacional onde tais grupos estão inseridos. É importante lembrar 

que a Empresa Alfa é uma organização multinacional de origem norte-americana, contendo 

alguns elementos típicos de empresas anglo-brasileiras não puderam ser investigados como 

maior profundidade. O mesmo aplica-se à Empresa Beta - organização multinacional de 

origem alemã. Os elementos culturais germânicos foram mais facilmente percebidos, pois 

havia extrema racionalidade nas relações grupais, corroborada pelo próprio sistema Stage-

Gate aplicado como principal metodologia de trabalho dos grupos. A questão da diversidade 

interna também não pode ser explorada com maior profundidade. Observou-se que os grupos 

de ambas as empresas pesquisadas possuem grande diversidade demográfica que se relaciona 

diretamente com a questão da aprendizagem. No entanto, parece que a maneira como 

conduziram-se as entrevistas acabou por não evidenciar tais aspectos.  

Dessa forma, como sugestão para pesquisas futuras, a questão cultural e de diversidade 

poderá ser investigada com profundidade para que se possa entender até que ponto tais 

aspectos influenciam a aprendizagem meso-multifuncional. 
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

Dados de identificação: 
 
Sexo: 
Idade: 
Formação: 
Tempo de Empresa: 
Função na Empresa: 
 
Perguntas: 
 

1) Como estes Grupos Multifuncionais são formados. Eles são formados de maneira 
informal ou/e organizados pela própria empresa, departamento, setor? 

 
2) Quais critérios são levados em consideração para a formação destes grupos? 

 
3) Você participa de mais de um grupo? Qual será o grupo que você gostaria de focar? 

Por quê? 
 
 

4) Quantas pessoas formam este grupo? Qual a formação delas? 
 
 

5) Há algum tipo de hierarquia para o funcionamento do grupo?  Como isto funciona? 
Existe uma liderança formalmente constituída? 

 
6) Como você descreveria o funcionamento deste grupo? 

 
 

7) No âmbito deste grupo todas as opiniões são aceitas, independentemente da posição e 
formação dos indivíduos? 

 
8) Como se desenvolve o trabalho nos grupos? Há uma metodologia / etapas a serem 

seguidas em função da tarefa / metas. Há experimentação das soluções indicadas? 
Como isto acontece? 

 
  

9) Você acha que esta forma de funcionamento propicia discussões abertas e francas? Por 
quê? Conte uma situação que exemplifique sua resposta. 

 
 

10)  Como as pessoas do grupo têm acesso e utilizam as informações necessárias para a 
execução das tarefas do grupo? 
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11) O que você acha que facilita o funcionamento deste grupo? 
 

a) Dominar as tarefas a ser realizadas 
b) Conhecer as outras pessoas do grupo 
c) Pedir ajuda quando não sabe? 
d) Discussão dos erros? 
e) Buscar feedback? 
f) Ser claro e objetivo? 
g) O layout físico? 
h) Foco nos resultados / no trabalho 
i) O tipo de liderança exercida? 
j) Complementar / aproveitar ideias dos outros 
k) A confiança entre os membros 

 
12) O que você acha que dificulta o funcionamento deste grupo? 
 

a) Dominar as tarefas a ser realizadas  
b) Conhecer as outras pessoas do grupo 
c) Pedir ajuda quando não sabe? 
d) Discussão dos erros? 
e) Buscar feedback? 
f) Ser claro e objetivo? 
g) O layout físico? 
h) Foco nos resultados / no trabalho 
i) O tipo de liderança exercida? 
j) Complementar / aproveitar ideias dos outros 
k) A confiança entre os membros 
l) Surgimento de conflitos? 

 
13)  Qual o apoio da empresa em termos de recursos materiais, financeiros e humanos para 

o atingimento das metas do grupo? 
 

14)  Em quais situações você acha que o clima no grupo fica ruim / pesado / 
desconfortável. 

 
15) Você acha que o trabalho por meio de Grupos Multifuncionais melhora os resultados 

obtidos? 
 

a) Em relação à produção; 
b) Em relação aos clientes; 
c) Em relação ao tempo; 

 
16) Você acha que estas situações que você relatou são encontradas em outros grupos dos 

quais você participou? 
 
 

17) Resumindo tudo isto que você me contou, o que você aprendeu a partir da sua 
experiência em participar de um grupo multifuncional? 
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ANEXO B - CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS 

 

 

O projeto de pesquisa “Aprendizagem nas organizações: uma análise de grupos 

multifuncionais de empresas do ramo de fornecimento de autopeças” propõe-se a estudar 

como ocorre o processo de aprendizagem dentro de grupos multifuncionais de empresas 

automotivas. Os dados para o estudo serão coletados através da realização de entrevista junto 

aos que trabalham neste tipo de grupo, dentro deste tipo de organização. As entrevistas serão 

conduzidas pelo Pesquisador e o contato interpessoal daí decorrente não oferece riscos aos 

participantes. 

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador para esclarecimento de 

eventuais dúvidas, no endereço abaixo. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre 

os aspectos éticos da pesquisa, entre em contato com o Orientador do estudo que é professor-

pesquisador do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – Rua da Consolação, 896- Ed. Modesto Carvalhosa. 

 

Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem prejuízo 

algum. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes 

e será garantido sigilo absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes, bem como a identificação do local da coleta de dados. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador (Prof. Ms. Marcelo Ribeiro Silva) 

Centro Universitário do Sul de Minas – Unis/MG 

Endereço: Av. Cel. José Alves, 256 – Bloco II – Varginha (MG) – CEP 37.010-540 

Telefone para contato (35) 3219-5267 

__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do orientador (Profª Drª. Arilda Schmidt Godoy) 

Centro de Ciências Aplicadas / Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 896 – Ed. Modesto Carvalhosa 

São Paulo (SP) – CEP 01302-907 - Telefone para contato (11) 2114-8260 



 

 

275 

ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

______________________________________________, SUJEITO da pesquisa acima 

especificada, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, ciente 

dos procedimentos, a serem realizados, seus riscos, desconfortos e garantias de 

confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 

pesquisa proposta. 

 

Fica claro que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica ciente que todo trabalho 

realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 


