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Resumo 

 

 

Esta pesquisa tem o objetivo geral de descrever como os comportamentos de 

Aprendizagem Grupal ocorreram durante a implementação do sistema ERP. Em 

consequência foram definidos três objetivos específicos: 1. Identificar os 

comportamentos de aprendizagem grupal das Equipes que participaram da 

implementação de um sistema ERP; 2. Descrever como ocorreram os comportamentos de 

Aprendizagem Grupal no contexto de implementação do sistema ERP; 3. Identificar as 

influências do contexto na aprendizagem grupal das equipes que participaram da 

implementação de um ERP. O tipo de pesquisa foi qualitativa e a natureza foi a 

exploratória e descritiva com a estratégia de estudo de caso. Participaram da pesquisa 

doze empregados, sendo oito membros das equipes e quatro líderes que integraram as 

equipes de implementação do ERP em uma empresa de serviços públicos do Estado de 

São Paulo. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas, grupo 

focal e documentos internos da Empresa estudada. Os resultados obtidos indicam que as 

equipes relataram todos os comportamentos da aprendizagem grupal identificados na 

literatura e os líderes não relataram os comportamentos: co-construção de sentido, 

comunicação de erros, reflexão sobre resultados. Os líderes não relataram também o 

comportamento de Exploração de diferentes perspectivas na subcategoria: perspectiva da 

consultoria e o comportamento de Compartilhamento nas subcategorias: áreas externas, 

consultoria, entre equipes, entre líderes e on the job. Foram identificadas os seguintes 

comportamentos de aprendizagem grupal sem eco na literatura: Necessidade de 

planejamento, Interação, Comunicação, Visão sistêmica, Diversidade, Envolvimento, 

Proatividade para aprendizagem e Maturidade. Foram identificados os seguintes aspectos 

do contexto que influenciaram os comportamentos de aprendizagem grupal: 

Infraestrutura do projeto, Apoio da liderança, Segurança psicológica e Reflexão sobre os 

processos.  O estudo traz contribuições para a comunidade acadêmica e para o mundo 

empresarial. 

 

Palavras chave: Aprendizagem grupal; Comportamentos de aprendizagem grupal; ERP. 
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Abstract 

 

 

This research has the main objective of describing how the Group Learning behaviors 

occurred during the implementation of the ERP system. As a consequence, three specific 

objectives were defined: 1. Identify the group learning behaviors of teams that 

participated in the implementation of an ERP system; 2. Describe how the Group 

Learning behaviors occurred in the context of implementing the ERP system; 3. Identify 

the influences of the context in the group learning of the teams that participated in the 

implementation of an ERP. The type of research was qualitative and the nature was the 

exploratory and descriptive with the case study strategy. Twelve employees participated 

in the survey, of which eight were members of the teams and four leaders who integrated 

ERP implementation teams into a public services company in the State of São Paulo. 

Data collection was done through semi-structured interviews, a focus group and internal 

documents of the Company studied. The results indicate that the teams reported all the 

behaviors of group learning identified in the literature and the leaders did not report the 

behaviors: co-construction of meaning, communication of errors, reflection on results. 

Leaders also did not report Exploration behavior from different perspectives in the 

subcategory: consulting perspective and Sharing behavior in subcategories: outside areas, 

consulting, between teams, between leaders and on the job. The following group learning 

behavior without echo in the literature: Planning need, Interaction, Communication, 

Systemic vision, Diversity, Involvement, Proactivity for learning and Maturity were 

identified. The following aspects of the context that influenced the group learning 

behaviors were identified: Project Infrastructure, Leadership Support, Psychological 

Safety and Process view. The study brings contributions to the academic community and 

to the business world. 

 

Keywords: Group learning; Group learning behaviors; ERP 
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1. Introdução 

As organizações têm intensificado a adoção de modelos de gestão baseados em equipes 

em detrimento de outros modelos alicerçados nas competências individuais, que se 

revelaram insuficientes para lidar com as demandas atuais (ONÇA et al. 2015). 

Entretanto, para executarem suas tarefas, as equipes devem primeiramente aprender como 

realizá-las (SENGE, 2006). 

A aprendizagem das equipes, ou Aprendizagem Grupal, é essencial para as organizações, 

uma vez que “as equipes e não os indivíduos são a unidade de aprendizagem fundamental 

nas organizações modernas” (SENGE, 2006, p.44) e sabe-se que, se as equipes não 

aprenderem as organizações também não aprenderão (SENGE, 2006). 

Entretanto, os desafios de situar a aprendizagem no nível grupal são evidentes, pois é 

necessário distingui-la da aprendizagem individual dentro de um contexto específico dos 

grupos que aprendem (WILSON, et al., 2007). 

O processo de aprendizagem grupal se constitui na base de sustentação da organização 

que aprende e fomenta comportamentos internos com vistas à construção de um sistema 

de aprendizagem que contribui para um melhor desempenho das organizações ao longo 

do tempo (EDMONDSON, 2012).  

Esses comportamentos são determinantes para que a Aprendizagem Grupal seja 

manifesta nas organizações (EDMONDSON, 1999). Entretanto, apesar do reconhecido 

papel da Aprendizagem Grupal para as organizações, a maioria das pesquisas sobre 

aprendizagem é empreendida nos níveis individual (micro) e organizacional (macro) em 

detrimento do nível grupal (meso) (PUENTE-PALÁCIOS; BORBA, 2009; BIDO et al., 

2011).  

Essa constatação se torna ainda mais evidente quando se busca estudos sobre a 

Aprendizagem Grupal (AG) em um contexto (KNAPP, 2010), como por exemplo, em um 

projeto de implementação de um sistema Enterprise Resource Planning  - ERP. 

Os Sistemas ERP “são sistemas de informação adquiridos na forma de pacotes comerciais 

de software, que permitem a integração de dados dos sistemas de informação 

transacionais e dos processos de negócios ao longo de uma organização” (SOUZA; 

SACCOL, 2003, p.19). 
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Um sistema ERP representa mais do que uma nova tecnologia a ser empregada na 

empresa, uma vez que a sua implementação é complexa e exige um alto grau de 

planejamento, integração de dados e comprometimento da organização                

(GUPTA et al., 2014). 

Sabe-se que não é possível realizar a de implementação de um ERP sem as equipes, pois 

são necessárias várias habilidades e conhecimentos, que podem tornar irrelevantes os 

conhecimentos e habilidades dos especialistas (EDMONDSON et al., 2001). 

Em razão dessas dificuldades buscou-se identificar o ponto de partida do fenômeno da 

Aprendizagem Grupal: Os comportamentos da Aprendizagem Grupal, tendo como base 

os conceitos e definições dos autores citados em pesquisas realizadas na temática 

(EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al. 2009; DECUYPER et al., 2010).  

O tema da Aprendizagem Grupal é escasso em pesquisas dentro de um contexto de um 

projeto de implementação de um sistema ERP e sabe-se que os comportamentos de 

Aprendizagem Grupal podem ser influenciados pelo contexto geral (KNAPP, 2010) e 

específico (BRESÓ et al., 2008). 

As equipes representam um dos fatores críticos para o sucesso na implementação de um 

ERP (BERGAMACHI; REINHARD, 2003; COLANGELO FILHO, 2009; GUPTA et al., 

2014; SHATAT, 2015; ALTAMONY et al., 2016) e a implementação desses sistemas 

exige um intenso trabalho em equipe para minimizar problemas futuros. Mesmo assim 

não é possível garantir que tudo funcione perfeitamente nos dias que se seguem à 

implementação.  

Entretanto, apesar da importância atribuída às equipes na implementação de um ERP, não 

foram identificadas pesquisas relacionadas à Aprendizagem Grupal (AG) no contexto de 

implementação de um ERP, o que faz emergir a seguinte questão de pesquisa: 

Como ocorre a aprendizagem grupal no contexto de implementação de um ERP? 

A questão de pesquisa, por sua vez, torna possível explicitar o objetivo geral da pesquisa, 

a saber: 

Descrever como os comportamentos de Aprendizagem Grupal ocorreram durante a 

implementação do sistema ERP; 
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Nesta esteira, os objetivos específicos são assim apresentados: 

Objetivo 1: Identificar os comportamentos de aprendizagem grupal das Equipes que 

participaram da implementação de um sistema ERP; 

Objetivo 2: Descrever como ocorreram os comportamentos de Aprendizagem Grupal no 

contexto de implementação do sistema ERP; 

Objetivo 3: Identificar as influências do contexto nos comportamentos de Aprendizagem 

Grupal das equipes que participaram da implementação de um ERP; 

A metodologia de pesquisa adotada foi a qualitativa, utilizando uma estratégia de 

pesquisa de estudo de caso (YIN, 2002), a coleta de dados foi feita a partir de entrevistas 

individuais e grupo focal baseadas em um roteiro semiestruturado para cada tipo de 

entrevista, além de documentos internos e documentação do projeto, tais como, jornais 

internos, apresentações em Power Point e imagens das instalações do projeto. A análise 

dos dados seguiu as fases cronológicas propostas por Bardin (2007) de “pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação inferencial” 

(BARDIN, 2007, p. 89). 

Cabe destacar que o pesquisador fez parte da equipe de implementação do ERP, com 

amplo acesso aos principais atores do projeto e apesar da facilidade de acesso, cuidados 

de natureza ética precisaram ser tomados pela proximidade entre pesquisador e 

pesquisados.  

O estudo traz contribuições para as organizações que têm o intento implementar um 

sistema ERP e que, para tanto, devem considerar as questões relacionadas à 

Aprendizagem Grupal das equipes responsáveis pela implementação, como um fator 

crítico para o sucesso do projeto. Para a academia, a contribuição se revela importante na 

medida em que a Aprendizagem Grupal, no contexto de implementação de sistemas ERP, 

é um assunto pouco estudado, tendo em vista que não foram identificadas pesquisas nesse 

campo, podendo o estudo preencher esta lacuna de conhecimento. 

Para atingir aos objetivos a que se propôs, esse estudo foi organizado em capítulos, a 

saber: 1. Introdução – no qual são apresentadas as razões pelas quais o estudo foi 

realizado; 2. Referencial teórico – onde, a partir de autores consagrados nas temáticas 

estudadas, são apresentados os conceitos e características; 3. Procedimento metodológico 
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– no qual são apresentados a natureza de pesquisa, o tipo, as técnicas de coleta e de 

análise de dados, assim como, uma breve descrição da empresa e dos respondentes da 

pesquisa; 4. Análise de dados – parte na qual as técnicas mencionadas na metodologia da 

pesquisa foram aplicadas para se analisar os dados coletados; 5. Conclusão – Que traz as 

respostas à questão de pesquisa, os posicionamentos acerca do objetivo geral e objetivos 

específicos, o balanço sobre comparativo com a literatura e as recomendações nos 

seguintes âmbitos: empresarial e acadêmico; Referências – com o indicativo das obras 

utilizadas na redação do estudo. 
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2. Referencial teórico 

2.1.As Equipes 

O ciclo rápido de mudanças tecnológicas tem impelido à necessidade de mudança e 

aprendizagem no local de trabalho, nesse contexto as competências individuais se 

revelaram insuficientes para fazer frente às demandas de inovação dos mercados 

competitivos dos dias atuais, o que tem propiciado cada vez mais a adoção de modelos de 

gestão baseados em grupos de trabalho ou equipes (ONÇA et al., 2015). 

O grupo de trabalho é entendido como a união de duas ou mais pessoas que estabelecem 

uma relação de mútua dependência, interação e esforço para o atingimento de objetivos 

comuns (POLETE, 2012) e sabe-se que é possível estabelecer uma escala evolutiva do 

processo de desenvolvimento da formação de uma equipe. 

Katzembach e Smith (2001) ensinam que essa escala se inicia com o grupo de trabalho e 

evolui até ao nível em que esse grupo possa ser considerado como uma equipe de alto 

desempenho, conforme abaixo: 

 Grupo de trabalho - adesão incipiente ao sentimento de pertencimento à equipe; 

 Pseudo-equipe - falta de preocupação com desempenho coletivo; 

 Equipe Potencial - desejo da realização do trabalho em conjunto, porém as 

responsabilidades e objetivos precisam ser esclarecidas; 

 Equipe real - as pessoas confiam umas nas outras e há o comprometimento com 

os objetivos; 

 Equipe de alto desempenho - profundo sentimento de comprometimento de todos 

com o crescimento individual de cada um. 

Esses autores definem a equipe como  

“um pequeno número de pessoas com habilidades complementares, 

comprometidas com objetivos, metas de desempenho e abordagens 

comuns pelas quais se consideram mutuamente responsáveis” 

(KATZEMBACH; SMITH, 2001, p. 14). 

 

Essa definição parece não alcançar as equipes cujo número de seus integrantes pode ser 

entendido como médio ou grande, desse modo esse estudo adotou a definição de 
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Edmondson (2012) para a equipe, que apresenta maior abrangência, uma vez que 

considera a equipes como “um grupo estabelecido e fixo de pessoas que cooperam na 

busca de um objetivo comum” (EDMONDSON, 2012, p.13). 

 

2.1.1. As equipes e as empresas. 

As equipes desempenham um papel relevante nas empresas pelo fato delas serem 

consideradas pelos gestores como uma estrutura capaz de suportar os desafios e pressões 

advindos das turbulências do mercado, contribuindo para a efetividade das organizações 

(PUENTE-PALACIOS; BORBA, 2009), porém, deve-se considerar que reunir pessoas 

em tais condições nem sempre é uma tarefa fácil (EDMONDSON, 2012), notadamente 

quando os membros que compõem a equipe possuem formações diferentes ou 

multidisciplinares. Um exemplo de tal situação é o enfrentado em projetos de 

implementação de um sistema de gestão integrada, também conhecido como ERP. 

A atuação dessas equipes pode redundar em desafios que abrangem desde a dificuldade 

recíproca de comunicação, visão sistêmica incipiente, dificuldades de enxergar resultados 

no curto prazo, falta de foco, falta de identidade de grupo e ainda o excesso de 

informações advindas do processo de discussões (SILVA, 2003), mesmo assim, é difícil 

imaginar o ambiente organizacional sem as equipes para realizarem o trabalho (KNAPP, 

2010). Entretanto, ainda se observa uma falta de clareza dos motivos pelos quais as 

organizações ainda encontram dificuldades em otimizar o potencial da 

multidisciplinaridade das equipes (VAN DER VEGT; BUNDERSON, 2005). 

Esse potencial poderia representar resultados mais significativos, pois sabe-se que há uma 

maior propensão à criatividade nas equipes em que o processo de comunicação é 

amarrado a outros grupos, cujos conhecimentos são diferentes. Nesse sentido, entende-se 

que a criatividade das equipes pode estar relacionada ao nível de densidade das relações, 

ou conexões, sociais da equipe. (ARGOTE; GINO, 2010). 

Isso se tornou relevante à medida que o conhecimento passou a se configurar como um 

ativo intangível a ser explorado nas organizações para a manutenção da competitividade 

(SILVA, 2013). 
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Nesse aspecto, a possibilidade de se medir ou gerenciar a aprendizagem nas 

organizações, como forma de se buscar a otimização desse ativo, tem sido objeto de 

interesse de várias pesquisas.  

Conforme ensinado por Pawlowsky et al. (2001), “a criação de conhecimento, 

desenvolvimento de novas ideias e inovação nas organizações é considerado como vital 

para a competitividade das empresas” (PAWLOWSKY et al. 2001, p.780). 

Em síntese, entende-se que as equipes são a melhor maneira de se promover mudanças 

nas empresas (EDMONDSON, 2002). Desse modo, pode-se afirmar que nos dias atuais é 

comum que as decisões relevantes sejam tomadas em conjunto para que a aprendizagem 

obtida por uma equipe, revelada por feitos importantes, reverbere por toda a organização 

(SENGE, 2006).  

Além disso, espera-se da atividade em equipe “uma maior adaptabilidade, produtividade 

e criatividade se comparado àquilo que o trabalho individual pode oferecer” 

(SAVELSBERGH, 2009, P.579). 

 

2.1.2. As equipes e a aprendizagem 

No que se refere à aprendizagem, há autores que concordam com a existência da 

aprendizagem em níveis (EDMONDSON, 1999; PAWLOWSKY, 2001; CHAN, 2003; 

LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005; ANTONELLO, 2007; PUENTE-PALÁCIOS; BORBA, 

2009), porém há outros autores que advogam a ideia de que não é possível determinar 

uma separação da aprendizagem por níveis (GHERARDI; NICOLINI, 2001). Nesse 

sentido, cabe destaque para a predominância de autores que concordam com a separação 

dos níveis de aprendizagem. Por outro lado, entende-se também que a relação interníveis 

do fenômeno da aprendizagem ainda carece de maiores esclarecimentos (BIDO et al., 

2011). 

O estudo buscou a vertente da separação dos níveis de aprendizagem, uma vez que na 

implementação de um ERP a estrutura baseada em equipes é condição sine qua non para 

o sucesso do projeto, o que torna relevante a aprendizagem no nível meso no contexto de 

implementação do ERP. 
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Considerando que seja possível analisar as unidades, os níveis, o tipo, e o processo como 

ocorre a aprendizagem (PAWLOWSKY, 2001), observa-se que as pesquisas sugerem que 

a apreensão de conhecimento se dá nos níveis: micro - individual, meso - grupal, macro - 

organizacional e inter organizacional. Assim sendo, esse estudo tem como objeto de 

interesse apenas o nível ”meso”. 

Conforme Puente-Palácios e Borba (2009), o nível micro se refere às pessoas que 

compõem a organização em uma perspectiva individual. O nível meso se refere à 

perspectiva intermediária da organização, abrangendo a estrutura hierárquica, grupos e 

equipes. Já o nível macro se refere à perspectiva mais ampla e abrangente da organização.  

Senge (2006) ensina que o nível mais fundamental da análise da aprendizagem 

organizacional é a equipe. Entretanto, em que pese o fato das organizações privilegiarem 

o trabalho em equipe, estudos apontam que há uma prevalência de pesquisas empíricas 

sobre a aprendizagem nos níveis micro e macro, em detrimento do nível meso (PUENTE-

PALÁCIOS; BORBA, 2009; BIDO et al. 2011). 

Esse quadro torna o tema relevante para ser pesquisado uma vez que pode haver outros 

fenômenos na aprendizagem em grupo susceptível, ao contexto geral (KNAPP, 2010) e 

ao contexto de outras variáveis (BRESÓ et al., 2008). 

Várias definições dão indícios de que o termo Aprendizagem Grupal ainda está distante 

de um consenso, sendo ainda objeto de inúmeras pesquisas. O estudo realizado por Onça, 

Bido e Carvalho (2015), encontrou 16 nomenclaturas para o constructo Aprendizagem 

Grupal, as quais são apresentadas sete – (Quadro1). 

O destaque de Senge (2006) para a aprendizagem das equipes como ponto de partida para 

a aprendizagem organizacional é identificada no estudo de Argote e Gino (2010). Esses 

autores ensinam que a AG é reconhecida como o meio pelo qual a organização pode 

aprender e se adaptar e responder às mudanças do ambiente onde atua.  

A perspectiva de processo contínuo para a AG admitida por Edmondson (1999) é 

corroborada pelo estudo realizado por Wilson et al. (2007). Nesse estudo os autores 

propõem a existência de três processos que interagem entre si para que a AG se 

consolide, a saber: compartilhamento, armazenamento e recuperação.  
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Wilson et al. (2007) ensinam que  

Sem compartilhamento pode haver apenas a aprendizagem individual 

no contexto do grupo e sem o armazenamento e recuperação do 

conhecimento compartilhado o repertório e conhecimento do grupo não 

muda ao longo do tempo (WILSON et al. 2007, p. 1052). 

O termo comportamento de Aprendizagem Grupal (AG) foi utilizado com o mesmo 

significado de comportamento de Aprendizagem de Equipes ou comportamento de 

Aprendizagem Coletiva ou de times, uma vez que, conforme Argote e Gino (2010), 

apesar dos autores adotarem nomenclaturas diferentes isso não altera a discussão dos 

dados de pesquisa. 

Nessa pesquisa foi adotado o termo comportamento de Aprendizagem Grupal (AG), 

entendido como “um processo contínuo de reflexão e ação, caracterizado por fazer 

perguntas, buscar feedback, experimentar, refletir sobre os resultados, e discutir erros ou 

resultados inesperados das ações” (EDMONDSON, 1999, p.353). 
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Quadro 1 – Nomenclaturas de Aprendizagem Grupal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Onça; Bido e Carvalho (2015) e demais autores 

citados no quadro. 

 

 

NOMENCLATURA AUTORES DESCRIÇÃO

KASL et al.(1997)
A criação de conhecimetno é feita pelo grupo para os membros que o compõe e 

para outros, como um sistema.

EDMONDSON (2002)
A ação gera reflexão que é obtida por meio de feedback para a promoção de 

mudanças ou melhoria.

TSJOSVOLD et al. (2004)
Habilidade para reflexão das dinâmicas da equipe é promovida por objetivos 

cooperativos.

KAYES, KAYES, KOLB 

(2005)

Há melhorias na efetividade das equipes e das suas habilidades, quando ocorre a 

intenção de aprender.

McCARTTHY, 

GARAVAN (2008)
O processo metacofnitivo é fundamental pra a aprendizagem em equipe.

BRESÓ et al. (2008)
O desenvolvimento de competências é promovido por atividades e 

comportamentos realizados em equipe.

KNAP (2010)
O contexto e a estrutura externos à equipes são influenciados pelo aprendizado 

das equipes.

EDMONDSON (1999)

As dicussões sobre opiniões diversas para a descoberta de diferenças entre os 

objetivos esperados e alcançados devem ocorrer abertamente dentro ou fora das 

equipes.

GIBSON, VERMEULEN 

(2003)

O comportamento de aprendizagem é constituido por experimentação, 

comunicação reflexiva, e a codificação do conhecimento.

VAN DER VEG, 

BUBDERSON (2005)

A aquisição, compartilhamento, refino ou combinação de conhecimento são 

comportamentos que induzem a aprendizagem das equipes.

SAVELSBERGH et al. 

(2009)

As equipes aprendem explorando, refletindo, discutindo erros  resultados 

inesperados, buscando feedback e experimentando.

DECUYPER et al. (2010)
As equipes apresentam dois tipos de  comportamentos essencias da 

aprendizagem grupal: os básicos e os facilitadores.

APRENDIZAGEM 

GRUPAL
ARGOTE et al. (2001) A aprendizagem grupal é o mecanismo chave da aprendizagem organizacional.

PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM EM 

EQUIPES

VAN OFFENBEEK, 

(2001)

A aquisição e distribuilção da informação leva à mudança de comportamento 

potencial da equipe quando é interpretada, armazenada e recuperada.

PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM EM 

COLETIVA

EDMONDSON et al. 

(2001)
Implementar processos rapidamente é o principal desafio da gestão das equipes.

APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA

VAN DEN BOSSCHE 

(2010)

A representação mental dos elementos chave do ambiente se constitui dos 

membros da equipe em colaboração.

APRENDIZAGEM 

CONTÍNUA EM EQUIPES
SESSA; LONDON (2006)

A aprendizagem das equipes e de seus membros deve ser contínua, sob pena de 

permanência em ambientes de instabilidade frequente.

APRENDIZAGEM EM 

EQUIPES

COMPORTAMENTOS DE 

APRENDIZAGEM 

GRUPAL
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2.1.3. Os comportamentos de Aprendizagem Grupal  

O entendimento de Aprendizagem Grupal desse estudo compreende um processo de ação 

e reflexão contínuo de exploração, reflexão, discussão de erros, busca de feedback e 

experimentação (EDMONDSON, 1999; SALVESBERGH et al., 2009). Segundo 

Savelsbergh et al. (2009), esse entendimento contém os comportamentos de 

Aprendizagem Grupal mais concretos. 

Edmondson (1999) ensina que para que o atingimento dos objetivos de uma equipe, é 

necessário que os seus membros testem premissas, discutam abertamente as diferenças de 

opinião dentro ou fora do grupo. A autora considera essas atividades como 

comportamentos de aprendizagem e afirma que a através delas que a aprendizagem surge 

no nível grupal (EDMONDSON, 1999). 

Edmondson (1999) identificou em sua pesquisa cinco comportamentos de Aprendizagem 

Grupal:  

a. Co-construção de sentido - modificação do significado original de determinado assunto 

realizada por meio de discussões como forma de alcançar novos significados;  

b. Análise dos erros: análise coletiva de erros com vistas a evitar a sua recorrência;  

c. Reflexão sobre os processos: conversação sobre os objetivos do grupo, crenças, 

métodos de trabalho e estratégias, para identificar possíveis pontos de correção;  

d.  Busca de feedback: busca de feedback interna e externa com vistas à reflexão;  

e. Experimentação: realizar atividades coletivas diferentes das anteriores para avaliação 

dos resultados. 

Em seu estudo, Savelsbergh et al. (2009) acrescentaram mais três comportamentos aos 

mencionados por Edmondson (1999): 

a. Exploração de diferentes perspectivas: discussões que objetivam explorar, compartilhar 

conhecimentos, opiniões e perspectivas diferentes;  

b. Comunicação de erros: divulgação dos erros com vistas a evitar a sua recorrência;  

c. Reflexão sobre os resultados: identificar, a partir dos acontecimentos ocorridos ou que 

estão por acontecer, as possíveis ações de correção. 
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A partir da pesquisa de Edmondson (1996), Chan (2003) propôs duas dimensões para os 

comportamentos da Aprendizagem Grupal e as descreveu como comportamentos de 

aprendizagem internos e externos (CHAN, 2003).  

Os comportamentos de aprendizagem internos se referem às formas pelas quais as 

equipes verificam o desempenho em relação aos objetivos estabelecidos, identificam 

novas informações, verificam premissas e criam outras possibilidades de ação      

(CHAN, 2003). 

Os externos são descritos como a avaliação dos membros das equipes, clientes, gerentes 

acerca do envolvimento das equipes em comportamentos de busca de novas informações, 

questionamentos e de feedback (CHAN, 2003). 

Sabe-se que a partir de determinadas atividades, o comportamento de Aprendizagem 

Grupal é passível de observação nos grupos que aprendem no âmbito das organizações 

(EDMONDSON, 1999). 

O estudo de Decuyper et al. (2010) identificou na literatura os comportamentos de 

aprendizagem na sua forma mais fundamental, sendo assim denominados: Basic Team 

Learning Behaviours (BTLB) ou comportamentos básicos da Aprendizagem Grupal 

(tradução nossa) e os Facilitating team learning behaviours (FTLB) ou Comportamentos 

facilitadores da Aprendizagem Grupal (tradução nossa). 

Os autores identificaram três tipos de BLTB: 

a. Compartilhamento: envolve discussões que contribuem para o compartilhamento 

de conhecimento, competências, opiniões e pensamentos criativos, realizado por um 

membro da equipe para os demais que ainda não conhecem sobre o assunto. 

Segundo os autores, o comportamento de compartilhamento pode se dar das seguintes 

formas: 

 Intencional - quando os membros das equipes compartilham quaisquer 

informações com a equipe para essa informação seja apropriada pela equipe. 

 Não intencional - quando a informação é compartilhada sem que haja a intenção 

de inseri-la na equipe, seja por meio de uma discussão, proposta ou desacordo.  

 E quando há gatilhos de compartilhamento ocorridos por meio de perguntas. 
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b. Co-construção de sentido: o comportamento de co-construção de sentido ocorre a 

partir da reação dos membros da equipe a uma nova informação, surgindo daí um novo 

comportamento adicional de compartilhamento. 

c. Conflito construtivo – ocorre quando um dos membros da equipe declara algum 

desacordo aos demais membros da equipe que reagem de forma construtiva. 

No estudo de Raes et al. (2016), realizado a partir da pesquisa de Decuyper et al. (2010), 

foi identificado que “a ocorrência dos BTLB é necessária, porém não é suficiente para 

criar os possíveis resultados benéficos de trabalhar em equipe em termos de maior 

eficiência ou desempenho” (RAES et al. 2016. p. 3).  

Decuyper et al. (2010) identificaram os três tipos de FTLB, a saber: 

a. Reflexividade da Equipe – ocorre quando a os membros das equipes realizam 

coletivamente reflexões sobre a situação atual e objetivos que se pretende alcançar, 

propondo ações para resolver eventuais diferenças entre as duas situações. 

b. Atividade da Equipe – ações que mobilizam meios físicos e psicológicos, realizadas 

coletivamente entre os membros das equipes, com vistas ao atingimento dos objetivos. 

c. Travessia de fronteiras da Equipe – ocorre quando as equipes realizam atividades que 

vão além dos limites da própria equipe, seja por meio de busca de feedback ou de outros 

tipos de informações. 

Os FLTB “podem ser reconhecidos pela identificação do conteúdo dos BTLB” (RAES et 

al., 2016, p.3), no momento em que as Equipes realizam reflexões sobre os 

acontecimentos, executam atividades em Equipes ou se engajam em ações que 

atravessam fronteiras, que vão além da própria equipe (DECUYPER et al. 2010; RAES et 

al. 2016). Raes et al. (2016) ensinam que esses comportamentos “conduzem a 

aprendizagem de uma equipe a uma direção produtiva através do planejamento, ação, 

reflexão e experimentação” (RAES et al., 2016, p. 3).  

 

2.1.4. Facilitadores da Aprendizagem Grupal 

Os comportamentos de aprendizagem podem ocorrer naturalmente quando os indivíduos 

realizam atividades coletivas ou nas dinâmicas grupais. Nessas atividades os indivíduos 
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interagem quando do compartilhamento de informações e criação de estruturas destinadas 

ao trabalho coletivo (VAN DEN BOSSCHE et al. 2010). 

O ensinamento de Van Den Bossche et al. (2010) sobre as dinâmicas grupais revela que 

Membros das equipes não conhecem uns aos outros, há jogos de 

poder, pessoas são deixadas de fora, culpam umas às outras pelos 

erros cometidos e muito mais. O paradoxo, no entanto, é que a 

aprendizagem é geralmente facilitada quando o grupo assume 

riscos e pensam livremente (VAN DEN BOSSCHE et al. 2006, p. 

498). 

A noção de pensar livremente está associada à percepção de que a manifestação de 

desacordo dos membros das equipes ou erros cometidos está, em certa medida, livre de 

represálias ou punições (EDMONDSON, 1999). 

Sabe-se que as equipes necessitam assumir riscos em suas decisões e, para tanto, deve 

existir uma sensação de segurança psicológica, descrita como “uma crença compartilhada 

de que o grupo é seguro para assumir riscos interpessoais” (EDMONDSON, 1999. P. 

354). 

Esse pressuposto é compartilhado por Knapp (2010) na afirmação de que a adoção de 

comportamentos de aprendizagem grupal é altamente dependente da segurança 

psicológica (KNAPP, 2010). 

Silva (2013) ensina que as estruturas hierárquicas também são fatores que interferem na 

eficácia da Aprendizagem Grupal. Os indivíduos que ocupam posições hierárquicas 

inferiores nas organizações podem se sentir inibidos a desafiarem as ideias vigentes ou a 

proporem novas perspectivas a partir de suas experiências. 

A autora aduz que as organizações podem mitigar esses fatores contribuindo para a 

criação de corredores nos quais a troca de experiências se dê sem a disparidade 

hierárquica ou em posição de igualdade. Esses ambientes, segundo Silva (2013), podem 

propiciar um julgamento das ideias e das diferenças de perspectivas pelo seu valor e não 

pela posição hierárquica daqueles que as propõem. 

A autora ensina que a diferença de perspectiva é fator sine qua non para a aprendizagem 

e acrescenta que a tensão gerada por essa diferença de perspectiva deve ser tolerada com 

vistas à facilitação da aprendizagem (SILVA, 2013). 



32 

 

O entendimento acerca dos corredores de aprendizagem é elucidado por Dixon (1999), 

como um local onde ocorre a troca de informações entre os empregados. Nesses 

ambientes o significado do coletivo extrapola a ação de compartilhamento e se estrutura 

em novos significados sem as amarras da hierarquia (DIXON, 1999). 

Recentemente, uma pesquisa quantitativa propôs uma correlação entre o clima 

organizacional e a aprendizagem grupal (ONÇA; BIDO; CARVALHO, 2015), na qual o 

clima organizacional emerge como um fator facilitador da AG. 

 

2.1.5. Dificultadores da AG  

As equipes não aprendem dentro de uma mesma métrica, pois há fatores dificultadores da 

AG e podem ocorrer falhas na aprendizagem (EDMONSON, 2002).  

A pesquisa de Edmondson (2002) trouxe luz ao fato de que as falhas no processo de 

aprendizagem coletiva podem ocorrer principalmente quando as equipes se encontram 

assoberbadas de tarefas ou absorvidas pela rotina ao ponto em que não ocorrem reflexões 

e discussões. Sabe-se que nessas condições “tanto a reflexão quanto a discussão, 

simplesmente não ocorrem” (EDMONDSON, 2002, p. 130).  

Segundo Edmondson (2002), as falhas na aprendizagem ocorrem quando, mesmo após a 

ocorrência da reflexão, as mudanças não são implementadas seja por falta de recursos ou 

por outras motivações ou quando não há segurança psicológica para falar abertamente. 

Nesse contexto, Edmondson et al. (2001) afirmam que é necessário neutralizar o medo do 

constrangimento para alcançar uma comunicação eficaz entre os membros da equipe para 

que o aprendizado ocorra em tempo real.  

Sabe-se que a segurança psicológica, descrita por Edmondson (1999) como a crença 

compartilhada de que a equipe está segura para assumir riscos, deve ser incentivada, pois 

o aprendizado que ocorre não é apenas técnico. 

A necessidade de segurança psicológica se torna ainda mais contundente no cenário de 

implementação de um ERP em que a estrutura das equipes é preponderante. Conforme 

ensina Edmondson (1999), cabe à equipe identificar os problemas nos planos de ação e 
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propor alterações que deverão ser submetidos ao crivo dos demais atores, de forma aberta 

ao invés de em particular. 

Segundo Edmondson et al. (2001) a implementação de novas tecnologias pode tornar as 

habilidades dos especialistas das organizações insuficientes para lidar com as novas 

tarefas advindas com o novo quadro como, por exemplo, no caso de implementação de 

um sistema ERP. 

A implementação de um ERP demanda várias atividades de cunho técnico, tais como: 

“ajustes de parâmetros operacionais, saneamento das bases de dados, a parametrização 

operacional para que o hardware suporte corretamente o software utilizado” 

(EDMONDSON et al., 2001, p.132).  

Entretanto, Edmondson et al. (2001) afirmam que a parte mais difícil está na mudança 

das dinâmicas de relacionamento das equipes e das rotinas da organização. Os autores 

advertem que as novas tecnologias, tais como sistemas ERP, se notabilizam  pela grande 

interdependência entre os membros de uma equipe.  

Esta equipe necessita, por sua vez, de algum tempo para aprender sobre “decisões que 

devem ser tomadas, com quem se deve dialogar sobre determinadas decisões e em que 

momento” (EDMONDSON et al., 2001, p.132), esse entendimento corrobora a afirmação 

de Antonello (2007) de que não é possível entender a aprendizagem apenas pelo 

conhecimento formal. 

 

2.2.Enterprise Resource Planning  - ERP 

2.2.1. Descrição do sistema ERP 

O ERP – Enterprise Resourse Planning - é uma das soluções de tecnologia da informação 

de grande abrangência e aplicação no meio empresarial (COLANGELO FILHO, 2009). 

Os ERP “são sistemas de informação adquiridos na forma de pacotes comerciais de 

software que permitem a integração de dados dos sistemas de informação transacionais e 

dos processos de negócios ao longo de uma organização”                                     

(SOUZA; SACCOL, 2003, p.19). 
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O início do uso de sistemas computadorizados em empresas para apoiar os processos de 

negócio remonta à década de 1960. Esses sistemas eram utilizados em áreas específicas 

das empresas (SOUZA; SACCOL, 2003) com alcance limitado, por exemplo, à “Folha de 

Pagamentos, à Contabilidade, à Contas a Receber, ao Faturamento, a vendas ou ao 

controle de estoques” (COLANGELO FILHO, 2009, p.17). 

A integração dos sistemas era incipiente ou inexistente, com efeitos negativos percebidos 

na “redundância de informações e inconsistência entre conceitos”               

(COLANGELO FILHO, 2009, p.17). 

A partir dos anos 1990 os Sistemas ERP passaram a ter aplicação e expressão em âmbito 

mundial e no Brasil no final da década. Eles são considerados uma evolução de outros 

dois tipos de sistemas: Material Requiremente Planning – MRP e o Manufacturing 

Resource Planning – MRPII. Enquanto o primeiro era voltado para o controle de 

materiais em fábricas, o segundo tinha um enfoque mais amplo no planejamento de 

recursos também em fábricas (CAIÇARA JUNIOR, 2011). 

Os sistemas ERP disponíveis no mercado são, em grande parte, utilizados para as funções 

de suporte, ou back-office, abrangendo as áreas financeiras, operações e logística e 

recursos humanos (COLANGELO FILHO, 2009). 

Entretanto, esses sistemas, em princípio, dependendo de suas características, podem ser 

configurados para suportarem as mais diversas operações das empresas, mercados 

nacionais e internacionais independentemente do porte da organização      

(COLANGELO FILHO, 2009). 

 

2.2.2 Justificativas para implantação de um ERP 

Conforme ensinado por Saccol (2003), há vários benefícios no uso do ERP. Os principais 

benefícios dos sistemas ERP são: visão integrada sobre os processos internos, sistema de 

TI integrado, aumento da confiabilidade dos dados, atualização dos dados constante, 

software escalável, padronização de negócio e dados em relação ao mercado, 

possibilidade de eliminação de sistemas locais ou dispersos na empresa, alta 

disponibilidade da informação, possibilidade de redução de custos e de redundâncias, 

maior controle das operações (SACCOL, 2003). 
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Em contrapartida, Saccol (2003) também elenca as principais desvantagens: as mudanças 

não dependem tão somente do ERP; podem ocorrer resistências ao uso do sistema; há 

empresas que não alcançam as mudanças de natureza comportamental; estabelece-se a 

dependência ao fornecedor do ERP; pode haver perda de funcionalidades em relação aos 

sistemas anteriormente utilizados; aumento do nível de padronização em detrimento às 

soluções locais e eventualmente criativas; repercussão sistêmica de erros; dificuldade de 

acessar informações; redução de pessoal; aumento de controle sobre as pessoas com 

impactos no fator motivacional (SACCOL, 2003). 

Entre os obstáculos típicos enfrentados na implantação de sistemas ERP estão: custos 

elevados - custos com software, consultoria, treinamento e parque tecnológico; 

complexidade de customização - quanto mais customizados forem os sistemas, maior será 

a perda de suas características; resistências às mudanças - a questão das pessoas é um dos 

fatores críticos de sucesso à implementação dos sistemas ERP; compatibilidade com 

sistemas legados - sistemas existentes na empresa podem vir a não ser substituídos por 

divergências tecnológicas ou incompatibilidade de linguagem de programação; cultura 

organizacional – a orientação típica funcional substituída por uma abordagem integrada 

propiciada pelo ERP gera repercussão cultural; altos custos com consultorias - parte 

significativa dos custos de projetos dessa natureza; treinamentos inadequados - decisões 

empresariais de redução de custos podem fazer com que a empresa não se prepare 

convenientemente para a mudança (CAIÇARA JUNIOR, 2011). 

Da metade dos anos 1990 até o final da década cerca de 30.000 empresas em todo mundo 

implementaram sistemas ERP (SHATAT, 2015). O que mais estimulou essa 

implementação foi a ocorrência do “Bug do milênio”, no qual os sistemas da época não 

estavam preparados para suportar a virada do milênio devido a problemas de 

configuração no campo data dos sistemas anteriormente utilizados. 

O estudo de Wood e Caldas (2001), sobre 28 empresas brasileiras que implementaram 

sistemas ERP, indicou três motivos para a adoção desse sistema. Os autores classificaram 

esses motivos da seguinte forma: Substantivos – problemas de natureza real e imperativa, 

enfrentados pelas empresas e para os quais o ERP se revela como a solução adequada; 

Institucionais – forças externas, presentes no ambiente organizacional, que pressionam a 

adoção de um sistema ERP; Políticos – representam os interesses dos stakeholders 

(WOOD; CALDAS, 2001). 
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Os autores identificaram que a principal razão para a implementação de ERP nas 

empresas pesquisadas (91%) foi associada ao motivo do tipo Substantivo, representado 

pela “necessidade de integrar os processos e as informações da organização”       

(WOOD; CALDAS; 2001, P. 388).  

A pressão sobre a competitividade das empresas provocou a adoção de uma visão 

predominante de processos em detrimento da visão funcional (COLANGELO FILHO, 

2009). Ziemba e Oblak (2013) destacam a importância da abordagem de processos para 

as organizações que 

Procurando por formas de aumentar a eficiência, reduzir custos, 

aprimorar a qualidade de produtos e aumentar a satisfação do 

consumidor e o valor para os stakeholders, organizações perceberam 

que a fonte de sucesso nessa área repousa no desempenho de seus 

processos. Constataram que não bastava encarar a organização em 

termos de estrutura funcional, mas também como uma rede de 

processos de negócio inter-relacionados. Isso conduziu à formulação de 

novos conceitos de gerenciamento, tais como orientação para processos 

de negócio (BPO) [...], organizações baseadas em processos (PO) [...] e 

gerenciamento de processos de negócio (BPM) [...] (ZIEMBA; 

OBLAK, 2013, p.1). 

Esses autores destacam que as aplicações de soluções de gestão por processos sempre 

demandam a utilização de sistemas de TI, tais como a implementação de sistemas ERP. 

Jinno, Abe e Lizuka (2017) apontam a importância da reengenharia de processos 

associada à implementação de sistemas ERP, visando a eficácia e eficiência dos 

processos de negócio. 

 

2.2.3. A complexidade de implementação de um ERP 

Implementações de sistemas ERP demandam elevados custos e tempo para se efetivarem. 

São tipicamente grandes projetos, sem paralelo na experiência da maioria das empresas 

(SHATAT, 2015).  

A implementação de um ERP não é somente uma mudança do ponto de vista da 

Tecnologia da Informação (SACCOL, 2003). Um sistema ERP representa mais do que 

uma nova tecnologia a ser empregada na empresa, uma vez que a sua implementação é 

complexa e necessita de “um alto grau de planejamento, integração de dados e 

comprometimento da organização” (GUPTA et al., 2014, p.813). 
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A complexidade da implementação desses sistemas é evidenciada por Ziemba e Oblak 

(2013) ao afirmarem que: 

A implementação de sistemas ERP é um complexo desafio tecnológico, 

organizacional e de negócio. Requer conhecimento de abordagem de 

processos, uma específica organização de processos, seu ambiente, 

competição e TI. Organizações de negócios sempre tem experiência 

significativa na implementação de sistemas ERP [...]              

(ZIEMBA; OBLAK, 2013, p.2). 

Ahmad e Cuenca (2013) fazem uma metáfora do ERP com o sistema nervoso 

sistemas integrados como um ERP se comportam como o sistema 

nervoso da organização, com os dados assemelhando-se a impulsos 

nervosos. Portanto, se impulsos nervosos são incorretos, então as 

respostas das áreas funcionais serão imprecisas                        

(AHMAD; CUENCA, 2015, p. 104). 

Abu-shanab, Abu-shehab e Khairallah (2015) dão uma dimensão do montante envolvido 

em implementações de sistemas ERP em função do porte da empresa 

Em pequenas e médias companhias, o orçamento de implementação de 

ERP varia aproximadamente entre US$ 2 e 4 milhões. Por outro lado, 

para organizações de grande porte pode exceder US$ 100 milhões. 

Além do mais, e depois de implementações de sistemas ERP, algumas 

organizações ganham muitos benefícios e atingem algumas vantagens 

competitivas, outras encontram fracassos custosos                         

(ABU-SHANAB et al, 2015, p.1). 

Entretanto, “a implementação de sistemas ERP nos países em desenvolvimento ainda se 

encontra em um estágio inicial se comparado aos países desenvolvidos. A razão disso é 

que não se enxergam os benefícios que justifiquem os custos envolvidos”             

(GUPTA et al. 2014, p.813). 

A implantação do ERP requer a adoção de uma consultoria especializada, pois os 

processos de implantação de sistemas ERPs são complexos e por isso é recomendável que 

haja tal prática (CAIÇARA JUNIOR, 2011). 

É preciso considerar também a forma pela qual a implementação se dá. Para isso, duas 

principais estratégias são adotadas: big bang e por fases. A primeira se caracteriza pela 

entrada de todas as funcionalidades previstas no ERP de uma só vez. Dessa forma, não 

são desenvolvidas interfaces nem remodelagem do sistema para a entrada de cada 

módulo. Essa estratégia pressupõe forte impacto organizacional pelo risco de paralização 

dos negócios. Na segunda estratégia, os módulos são colocados em produção de forma 
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gradativa. Ela exige o desenvolvimento de interfaces entre os módulos e por isso o risco 

empresarial é menor (CAIÇARA JUNIOR, 2011). 

 

2.2.4. Fatores Críticos de Sucesso na implementação de ERP 

A literatura sobre implementação de ERP tem forte tendência a considerar os chamados 

“fatores críticos de sucesso” (FCS). Ziemba e Oblak (2013, p.2) caracterizam FCSs como 

“aquelas áreas e atividades as quais deveriam ser primariamente focadas com o objetivo 

de atingir os resultados mais satisfatórios na implementação de sistemas ERP” 

(ZIEMBA; OBLAK, 2013, p.2). Por sua vez, Tarhini et al., (2015), conceituam tais 

fatores como “aspectos ou elementos que necessitam ser considerados cuidadosamente, 

visando um projeto bem-sucedido” (TARHINI et al., 2015, p.29).  

Vários são os autores que se concentram nessa temática quando o assunto em questão é 

tal tipo de implementação. Sun, Ni e Lam (2015) indicam a existência de mais 80 de 

FCSs na literatura e apontam o alto nível de fracassos em implementações de ERP.  

Schniederjans e Yadav (2013) afirmam que o “fracasso na implementação de um sistema 

ERP pode ser fatal para uma empresa em decorrência do desperdício de enormes 

quantidades de dinheiro e destruição da vantagem competitiva da empresa” 

(SCHNIEDERJANS E YADAV, 2013, p. 368). 

Amini e Safavi (2013) fizeram uma avaliação de literatura focada na implementação de 

sistemas ERP identificou cerca de 70 revistas científicas das quais selecionaram os 30 

artigos mais relevantes. Esses autores identificaram oito objetivos agregadores de FCSs, 

sendo eles: 

a. Ambiente cultural: importância do treinamento e sistemas; resistência à mudança; 

prontidão cultural; comunicação aberta e honesta; expectativas irrealistas e 

comprometimento social;  

b. Ambiente estrutural: pressão competitiva; disponibilidade de pessoal de TI e 

especialistas de negócio; rotatividade de empregados;  

c. Software: complexidade do software; capacidade de atender à legislação local; 

foco do software; adequação das premissas operacionais e regras de negócios; 

d. Empresa: Tamanho da empresa; 
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e. Características da equipe de implementação: consultores experientes; capacidade 

de resposta da equipe de implementação; empoderamento da equipe; líder do projeto; 

composição da equipe; 

f. Alta gerência: Objetivos e metas claros; suporte, envolvimento e participação; 

idade e background funcional do CEO; 

g. Processo de implementação: Abordagens de implementação; processo de 

reengenharia de processo versus modificações no software; treinamento e educação; 

qualidade dos dados e precisão; avaliação do progresso do projeto; timing da 

implementação; 

h. Usuários finais: Atitudes relativas ao sistema ERP; envolvimento do usuário; 

exercício e tipo de trabalho. 

Sun, Ni e Lam (2015) destacam que os FCSs devem ser monitorados ao longo dos anos, 

nas diferentes etapas do projeto. A discussão de quais são essas etapas também é uma 

questão debatida entre os pesquisadores da temática. Sun, Ni e Lam (2015) consideram 

que a implementação de ERPs demanda cinco etapas: prontidão organizacional para o 

ERP; seleção do ERP; implementação do ERP; preparação final do ERP; operação do 

ERP.  

Abu-shanab, Abu-shehab e Khairallah (2015) consideram seis etapas: decisão de adoção; 

aquisição; implementação; uso e manutenção; avaliação; aposentadoria. Shatat (2015), 

por sua vez, considera apenas três etapas: pré-implementação; implementação; pós-

implementação. 

Os FCSs identificados por Sun, Ni e Lam (2015) em cada uma das etapas são: 

a. Prontidão organizacional para o ERP: suporte da alta administração; comunicação 

eficaz; qualidade adequada dos empregados; gestão da mudança;  

b. Seleção do ERP: gestão contratual; orçamento financeiro suficiente; qualidade de 

compliance; equipe de avaliação balanceada; capacidade do ERP e do parceiro de 

implementação; gestão de compras; avaliação suficiente de recursos;  

c. Implementação do ERP: custo de implementação; gestão de projeto com recursos 

suficientes; relação balanceada entre equipe de implementação e suporte gerencial; 

conjunto de habilidades eficazes de implementação; treinamento suficiente e gestão de 

mudança; comunicação eficaz;  
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d. Preparação final do ERP: orçamento de manutenção suficiente; plano financeiro 

de cut-off; qualidade assegurada de sistema; administração de sistema e plano de 

recuperação; proteção de sistema; gestão de TI e dados; Suporte de ERP e treinamento; 

monitoramento de desempenho;  

e. Operação do ERP: controle de custos e benefícios do ERP; custo operacional 

rastreável; revisão periódica do desempenho do sistema; satisfação positiva do 

consumidor; eficiência operacional do sistema; produtividade e satisfação do empregado; 

ambiente de aprendizado eficaz. 

Já Tarhini et al. (2015) destacam como importante a compreensão dos FCSs sob a ótica 

dos stakeholders. A partir do levantamento de 34 artigos, versando sobre FCSs e 

implementações de sistemas ERP, os autores selecionaram 20. Os grupos de stakeholders 

relevantes para implementações de sistemas ERPs foram assim identificados: usuários-

finais; alta gerência; departamento de TI; equipe de projeto; organização; fornecedor do 

ERP; consultoria do ERP; empregados de diferentes departamentos; especialistas em 

processos de negócio.  

Colangelo Filho (2009) cita os aspectos de infraestrutura como relevantes na fase de 

planejamento de implantação: Recursos físicos, ferramentas para o projeto e 

infraestrutura para gestão do conhecimento. 

Ziemba e Oblak (2013) fazem uma distinção entre os FCSs aplicados ao setor privado e à 

administração pública.  

[...] a implementação de sistemas ERP na administração pública requer 

estudos cognitivos e práticos. Há significativas diferenças entre 

organização de negócios e administração pública. Além do mais, as 

mesmas soluções, as quais são usadas com sucesso no negócio não se 

aplicam à administração pública. Devido à natureza da administração 

pública, as boas práticas utilizadas na implementação de sistemas ERP 

requerem verificação e ajustamento a suas condições específicas. A 

maioria dos sistemas ERP são geralmente projetados para o setor 

privado e não atendem requisitos específicos da administração pública. 

(ZIEMBA; OBLAK, 2013, p.2). 

Os fatores críticos de sucesso para implementações de sistemas ERP na administração 

pública podem ser agregados em torno de quatro aspectos (ZIEMBA; OBLAK, 2013): 

a. Procedimentos públicos de aquisição: Especificação definida clara e precisamente 

(requisitos de informação e processos governamentais, requisitos tecnológicos, requisitos 
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organizacionais); cronograma ajustado à realidade da organização; metas e objetivos 

claros da implementação dos sistema ERP; 

b. Processos de gerenciamento governamental: Requisitos de congelamento de 

informação; processos governamentais identificados; reengenharia de processos 

governamentais; 

c. Competências da equipe de projeto: Competência da equipe em sistemas ERP; 

competência da equipe em administração pública; uso de consultores; cooperação com 

centros de pesquisa; expertise em TI; 

d. Gerenciamento de projeto: Suporte da alta gerência; clara definição de papéis e 

responsabilidades; gestão de mudança; gestão de risco; envolvimento dos usuários finais 

do sistema ERP; comunicação interdepartamental; uso de metodologia de gerenciamento 

de projeto consagrada; monitoramento e controle efetivos. 

Por fim, existe também a necessidade de atualização dos sistemas ERP. Essas 

atualizações têm uma demanda por recursos comparáveis aos utilizados na 

implementação, como fica claro na colocação de Valentim et al. (2014) 

Depois de implementados, os sistemas ERPs mantêm-se em evolução 

contínua. As empresas fornecedoras buscam incorporar novas 

necessidades de seus clientes, como corrigir problemas encontrados e 

apresentar novas e melhores maneiras de executar os processos 

abrangidos pelos módulos. 

A complexidade de uma atualização pode variar desde a simples 

mudança de uma tela ou processo, até a total mudança no pacote, 

podendo praticamente ser considerada como uma nova implementação. 

A necessidade de gerenciamento e atualização das versões de sistemas 

ERPs é uma das principais dificuldades da utilização desses sistemas 

(VALENTIM at al., 2014, p. 114). 

 

2.3. A Aprendizagem Grupal e o ERP 

Edmondson et al. (2001) realizaram uma pesquisa sobre a aprendizagem de equipes que 

realizavam cirurgias cardíacas utilizando para tanto os mesmos protocolos médicos tendo 

como diferencial o uso de técnicas modernas baseadas em novas tecnologias não 

invasivas. 

Os autores desta pesquisa propuseram que o cenário de Aprendizagem Grupal (AG) de 

novas tecnologias para realizar cirurgias cardíacas não invasivas pouco difere da AG de 
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outras equipes, das mais variadas áreas de negócios, que também precisam aprender 

sobre novas tecnologias nas organizações. (EDMONDSON et al., 2001). 

Na pesquisa realizada por Edmondson et al. (2001) que aborda a aprendizagem de 

equipes em um contexto do uso de novas tecnologias, o tema AG no contexto de 

implementação de ERP é tangenciado pelos autores sem o devido aprofundamento.  

Entretanto, no estudo mencionado, os autores sugerem uma extrapolação da realidade das 

equipes de cirurgias para a realidade das equipes de implementação de ERP.  

Knapp (2010) realizou um levantamento dos principais autores de AG, tendo concluído 

que  

Em todos os estudos foi identificada a necessidade da realização de 

pesquisas adicionais focadas em áreas específicas do contexto e, em 

todos os modelos, o contexto foi identificado como importante para a 

aprendizagem em equipe, mas geralmente foi relegado para futuras 

pesquisas devido às dificuldades no desenvolvimento de um modelo 

geral que abrange todos os contextos (KNAPP, 2010, P.297). 

A implementação desse tipo de sistema envolve riscos significativos e invariavelmente 

apresentam problemas que, em maioria, estão situados no componente humano e na 

metodologia empregada (ALTAMONY et al., 2016). 

Uma vez apresentado o capítulo referente ao referencial teórico, o próximo capítulo 

versará sobre o procedimento metodológico adotado nessa pesquisa. 
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3. Procedimento metodológico 

3.1.O tipo da pesquisa 

A realização de um estudo empírico implica na identificação das estratégias de pesquisas 

que sejam apropriadas ou mais vantajosas quando considerados basicamente o problema 

de pesquisa, o controle que o pesquisador possa vir a ter dos eventos comportamentais e 

dos fenômenos históricos (YIN, 2002), em razão disso a questão de pesquisa e os 

objetivos foram determinantes para se fazer a opção por uma abordagem qualitativa nesse 

estudo.  

A pesquisa qualitativa se revela a mais adequada quando os problemas ainda não são bem 

conhecidos e se busca a compreensão dos fenômenos na sua complexidade como um 

todo. Nesse sentido, a pesquisa de natureza exploratória, objetiva entender as interações 

sociais ou culturais presentes em um contexto específico. (GODOY, 2006). 

Easterby-Smith et al. (2001), enfatizam os desafios de se pesquisar o tema da 

aprendizagem ao afirmarem que “é ainda mais difícil isolar os processos de 

aprendizagem dentro de organizações complexas, tendo em vista os vários níveis 

potenciais de análise e o amplo conjunto de atores envolvidos”                     

(EASTERBY-SMITH et al., 2001, p. 27). 

Os autores acima mencionados defendem que a pesquisa qualitativa pode ser a mais 

adequada nos casos em que a linguagem e as histórias precisem ser analisadas, “assim 

como os métodos que envolvam co-pesquisadores, desenvolvimento de estudos de casos 

multifacetados, ao longo do tempo, e mapeamento cognitivo”                       

(EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001, p. 27). 

 

3.2.A natureza da pesquisa 

A pesquisa é de natureza descritiva e exploratória e buscou investigar empiricamente 

como ocorre a Aprendizagem Grupal das equipes no contexto de implementação de um 

ERP e identificar as influências desse contexto nos comportamentos de aprendizagem. 
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A pesquisa descritiva tem por objetivo descobrir e ou realizar a observação dos 

fenômenos, assim como descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, podendo se interessar 

pelas relações que ocorrem entre as variáveis, buscando a aproximação de pesquisas cuja 

característica é experimental, expondo o fenômeno objeto de observação sem o dever de 

explicá-lo (VIEIRA, 2002). 

 

Outra característica marcante da pesquisa descritiva é o fato de que para a sua execução é 

necessário um considerável número de fontes nas quais o pesquisador deverá buscar os 

dados de pesquisa, tais como: entrevistas individuais, grupos de foco, acervo de imagens, 

observação, etc. (VIEIRA, 2002). 

Por sua vez, a pesquisa exploratória “procura conhecer as características de um fenômeno 

para procurar explicações das causas e consequências [...]” (RICHARDSON, 1999, p. 

281). Esse entendimento permite situar o objetivo da pesquisa de natureza exploratória no 

desenvolvimento de uma compreensão do todo por aproximação ao fenômeno, tornando-

o mais familiar, esclarecido ou modificado (GIL, 1995; LAKATOS; MARCONI ,1999).   

Essa natureza de pesquisa é adequada para a realização de estudos em profundidade, 

quando se busca conhecer o objeto ou um grupo de objetos em um nível de detalhe 

aprofundado, por meio de estudos de caso (GIL,1995). 

 

3.3.Estratégia de pesquisa 

A estratégia de pesquisa utilizada no estudo foi a de estudo de caso, definida como: 

Uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (YIN, 

2002, p. 32). 

Conforme Yin (2002), a estratégia de estudo de caso possui, no mínimo, cinco aplicações 

possíveis: a. explicar os possíveis vínculos e causas em estudos da vida real; b. descrever 

uma intervenção e seu contexto na vida real; c. apresentar os itens de uma avaliação; d. 

buscar resultados de uma avaliação complexa em andamento; e. quando a pesquisa é um 

meta-estudo, ou seja, procura investigar um determinado estudo. 

Yin (2002) aduz que a estratégia de estudo de caso pode ser dos seguintes tipos:  
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a. Estudo de caso único - utilizado quando se pretende confirmar, contestar ou 

estender uma teoria ou um conjunto de explanações, podendo ser:  

a.a. Raro ou extremo –geralmente empregado em psicologia clínica;  

a.b. Revelador – quando o fenômeno pode ser acessado mais facilmente pelo 

pesquisador em razão de suas características. 

b. Estudo de caso incorporado – empregado para avaliação de mais de uma 

subunidade de análise; 

c. Estudo de caso holístico – utilizado quando se pretende examinar a natureza 

global do problema; 

d. Caso múltiplo – os casos investigados que se destinam a um objetivo específico 

do objetivo geral da pesquisa.  

Merriam (1998) acrescenta que os estudos de caso são considerados “particularistas, 

descritivos e heurísticos” (MERRIAM, 1998, p.29). São particularistas por considerarem 

uma situação ou evento específico tendo a sua importância revelada no fenômeno 

estudado; São descritivos por possibilitarem uma descrição profunda do objeto estudado e 

são heurísticos por propiciarem a emergência de significados distintos que propiciam um 

novo entendimento acerca do fenômeno estudado. 

A pesquisa foi realizada em uma única empresa para qual foram adquiridos nove módulos 

de um sistema ERP - SAP. Foram investigados quatro grupos, dentre os nove 

responsáveis pela implementação do ERP e o estudo traz à tona fatos não disponíveis a 

pesquisadores externos ao projeto, tais como: imagens, histórico de tentativas de 

implementação, documentos internos do projeto etc., dada a facilidade de acesso que o 

pesquisador possuía em razão de fazer parte do grupo de empregados responsáveis pela 

implantação do ERP, o que caracteriza a pesquisa como um estudo de caso único e 

revelador (YIN, 2002). 

 Para Godoy (2006) o estudo de caso a escolha da estratégia de estudo de caso se revela 

adequada quando o pesquisador está interessado no “insight, na descoberta, na 

interpretação, mais do que na verificação de hipóteses” (GODOY, 2006, p.119). 
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3.4.A coleta e análise dos dados 

A coleta de dados se deu por meio das diversas fontes disponíveis ao pesquisador e 

segundo Yin (2002), a lista de fontes evidencia os dados coletados pode ser bastante 

extensa, abrangendo desde documentos internos, acessíveis ao pesquisador, assim como 

entrevistas individuais e grupos de foco, mensagens eletrônicas. 

É importante considerar que toda a documentação obtida durante a coleta de dados foi 

utilizada para contextualizar ou corroborar dados oriundos de outras fontes, objetivando 

estabelecer linhas convergentes ou não na pesquisa (YIN, 2002). 

Dessa forma o estudo utilizou como método de coleta de dados a documentação física e 

eletrônica disponível nos acervos da empresa pesquisada, as entrevistas individuais e 

grupo focal.  

Cabe destaque sobre o fato de o autor ser empregado da empresa pesquisada e ter sido 

membro da equipe de gestão de mudanças do projeto. Esse aspecto se revelou importante 

para que o exercício do estabelecimento de uma conduta que atendesse aos preceitos 

éticos e científicos relacionados à familiaridade, distanciamento e estranhamento de um 

pesquisador que é conhecido pelos participantes da pesquisa (JAIME, 2009). 

Outrossim, todos os participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido antes do início das entrevistas e do grupo focal. 

 

3.4.1. Entrevistas individuais e grupo focal 

Para as pesquisas individuais, foi utilizado um roteiro de entrevistas semiestruturadas 

como balizador durante o processo de interação com os sujeitos (MANZINI, 2003). Essa 

técnica pode propiciar a emergência de outros aspectos que acrescentam mais 

informações não condicionadas à uma sequência padronizada (MANZINI, 1991). 

A entrevista semiestrutura tem seu objetivo centrado em  

Compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões 

e situações relativas ao tema de interesse. Neste caso a entrevista é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, possibilitando ao investigador desenvolver uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam o mundo (GODOY, 2006, P.134). 
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Para elaboração do roteiro de entrevista e do grupo focal foi criada uma matriz de 

amarração - Quadro 2 que tem por  

objetivo estabelecer uma coerência das relações estabelecidas entre as 

dimensões e decisões de encaminhamento da pesquisa e, desse modo, 

indicar a consistência metodológica da intervenção científica (TELLES, 

2001, p.65). 

Foi realizado pré-teste do roteiro de entrevistas com um dos membros de uma das equipes 

que participaram do projeto e após essa etapa o instrumento foi submetido aos demais 

participantes. 
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Quadro 2 – Matriz de amarração 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

PONTO 

CHAVE

OBJETIVO 

GERAL

COMPORTA-

MENTOS
AUTORES QUESTÕES APRESENTADAS

EDMONDSON 

(1999)

DECUYPER et al. 

(2010)

Análise de erros

4. Como a liderança lidava em relação 

às equipes com os erros e com a 

necessidade de aprendizagem sobre o 

novo sistema

Reflexão sobre 

os processos

Busca de 

feedback

Experimenta-

ção

7. O que você percebeu que as 

pessoas do seu processo/módulo 

aprenderam a fazer juntas, como uma 

equipe durante o processo de 

implementação do ERP

Exploração de 

diferentes 

perspectivas

6. Comente de que forma aquilo que 

você aprendeu com a implementação 

do ERP que pode ser útil para 

implementação de outros sistemas ou 

processos.

Comunicação de 

erros

4. Como a liderança lidava em relação 

às equipes com os erros e com a 

necessidade de aprendizagem sobre o 

novo sistema

Reflexão sobre 

os resultados

6. Comente de que forma aquilo que 

você aprendeu com a implementação 

do ERP que pode ser útil para 

implementação de outros sistemas ou 

processos? 

Compartilha-

mento

3. Comente sobre como o 

conhecimento era compartilhado entre 

os membros das equipes; 

Conflito 

construtivo

2.1 Comente as suas dificuldades e 

das equipes encontradas na 

aprendizagem do uso do ERP;

Reflexividade da 

Equipe

Atividade da 

Equipe

Travessia de 

fronteiras 

3. Comente sobre como o 

conhecimento era compartilhado entre 

os membros das equipes; 

Co-construção 

de sentido

Descrever como os 

comportamentos de 

Aprendizagem Grupal 

ocorreram durante a 

implementação do sistema 

ERP

Aprendizagem 

Grupal

2. Comente como foi o seu processo 

de designação para atuar no projeto 

de implementação do ERP.

SABELSBERGH et 

al. (2009)

DECUYPER et al. 

(2010)

EDMONDSON 

(1999)

5. Comente sobre a como era o 

processo de discussão para melhorar 

continuamente o trabalho ou os 

processos internos

7. O que você percebeu que as 

pessoas do seu processo/módulo 

aprenderam a fazer juntas, como uma 

equipe durante o processo de 

implementação do ERP?
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Os objetivos da pesquisa foram o ponto de partida para que fossem elaboradas as 

questões que foram agrupadas por assunto, em um roteiro de entrevistas que serviu como 

uma linha mestra para que o pesquisador se balizasse no decorrer das entrevistas e do 

grupo focal. Os dois roteiros estão são apresentados no apêndice da pesquisa. 

O registro das entrevistas foi gravado simultaneamente por celular e computador e 

posteriormente o conteúdo foi transcrito de forma literal pelo autor. 

Foi realizado um grupo focal com os líderes das equipes selecionadas para participarem 

da pesquisa e conforme ensina Barbour (2009), há a possibilidade de se realizar a 

entrevista individual e o grupo focal, pois não há uma regra formalmente estabelecida 

uma vez que os resultados de cada uma dessas técnicas podem ser totalmente distintos em 

uma pesquisa. Morgan (1988) ensina que os grupos focais são adequados para se 

perscrutar o que os participantes pensam e como pensam. Nesse sentido buscou-se 

perscrutar o que os líderes pensam e como pensam sobre a Aprendizagem Grupal em um 

contexto delicado em que ainda não havia sido definida como seria a desmobilização das 

equipes que participaram do projeto o que poderia ensejar alguma relutância na 

participação da pesquisa (BARBOUR, 2009). 

 

3.5.Análise dos dados 

 A análise dos dados seguiu as fases cronológicas propostas por Bardin (2007) de “pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação inferencial” 

(BARDIN, 2007, p. 89).  

A análise se deu a partir dos dados coletados nas fontes apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Informações utilizadas na pesquisa 

Entrevistas Grupo focal Documentos internos 

Membros das equipes: 

Universitários – sete; 

Gerente - um; 

Minutos gravados – 374; 

Líderes: 

Universitários – 3; 

Gerente – 1; 

Minutos gravados – 151; 

Mensagens de mídia interna 

- 43; 

Documentos do projeto – 

50; 

Imagens do acervo do 

projeto - 150; 

Fonte: elaborado pelo autor 

Bardin (2007) esclarece ainda que a análise de conteúdo deve seguir as seguintes regras, 

devendo ter as seguintes características: 

 Homogêneas - não se pode confundir ou misturar os interesses da pesquisa; 

 Exaustivas – Devem esgotar a análise do texto; 

 Exclusivas – o dado analisado só pode ser categorizado uma vez; 

 Objetivas – códigos diferentes devem conduzir aos mesmos resultados; 

 Adequadas ou pertinentes – devem ser adequadas aos objetivos da pesquisa; 

Foi realizada uma categorização a priori a partir dos comportamentos de Aprendizagem 

Grupal (EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al. 2009; DECUYPER et al. 2010). 

Em seguida foram realizadas subcategorizações acerca dos aspectos específicos 

identificados a partir dos relatos dos entrevistados e dos participantes do grupo focal 

considerando as convergências e divergências dos relatos desses dois grupos. 

Para a realização das categorizações foi utilizado o software Nvivo 9 que permitiu 

agrupar as unidades de análise em uma árvore de mais de 500 nós e conforme ensina 

Bardin (2007), o uso dos sistemas computadorizados para a realização dessa atividade 

propicia, dentre outros benefícios, a rapidez na análise dos dados, o acréscimo de rigor na 

sua organização e flexibilidade em todo o processo. 
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As menções acerca dos aspectos específicos foram agrupadas e somadas de modo que 

fosse possível obter a frequência relativa e frequência acumulada. A determinação das 

predominâncias das menções foi inspirada no princípio de Pareto, de modo que fosse 

possível identificá-las a partir da soma das frequências acumuladas até à aproximação dos 

patamares de 80%, quando possível. 

 

3.6.Descrição da empresa pesquisada 

A pesquisa foi empreendida em uma Empresa de grande porte, com mais de 5.000 

empregados, doravante aqui denominada pelo codinome de Empresa JK.  

O setor de atuação, o nome da empresa, assim como os nomes dos entrevistados e 

participantes do grupo focal serão mantidos em sigilo com vistas à preservação de suas 

identidades. 

Cabe destaque que foi solicitada à Empresa JK pela Instituição de Ensino, a autorização 

para a realização da pesquisa. A pesquisa foi autorizada, por escrito, pelas autoridades 

internas apresentadas no Quadro 4. 

Quadro 4– Autoridades internas que autorizaram a realização da pesquisa 

Cargo Vinculação Função 

Assessor de Diretoria Diretoria Administrativa 
Coordenador Geral do 

Projeto ERP 

Assessor de Diretoria Diretoria Administrativa 
Líder de gestão de 

Mudanças 

Gerente de 

Departamento 

Superintendência de 

Recursos Humanos 

Autoridade Funcional de 

Desenvolvimento Humano 

Fonte: elaborado pelo autor 

A solicitação de autorização para a pesquisa emitida pela Instituição de Ensino consta do 

apêndice e a autorização emitida pela Empresa JK consta do anexo. 

Destaque-se que nesses documentos as informações que possibilitem a identificação da 

Empresa pesquisada, seu ramo de atuação e dos gerentes responsáveis foram tarjadas para 

manter o sigilo. Os documentos encontram-se arquivados para eventuais averiguações 

que venham ser necessárias. 
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A Empresa JK, objeto de estudo, possui duas estruturas organizacionais básicas, 

denominadas genericamente de Autoridade Funcional (AF) e Unidade de Negócio (UN). 

Essas estruturas básicas não possuem vínculo de subordinação hierárquica e são o 

resultado de um processo de amadurecimento do modelo de gestão, que vem sofrendo 

modificações até os dias atuais. 

Os níveis estratégicos da Empresa JK são a Presidência, Diretoria Administrativa, 

Diretoria de Tecnologia, Diretoria Financeira, Diretorias de Operação, sendo uma da 

Região Metropolitana de São Paulo e outra denominada Diretoria do Interior. 

As diretrizes organizacionais são definidas, desenvolvidas e controladas pelas unidades 

que compõem as AFs da Empresa JK, cabendo também a essas Unidades o papel de atuar 

como um ponto de referência para orientações estratégicas de alta complexidade no 

âmbito de toda a empresa e de seus grupos de interesse.  

Essas diretrizes organizacionais compreendem aspectos relacionados às pessoas (RH), 

Tecnologia da Informação (TI), assuntos jurídicos, suprimentos e contratações, 

manutenção dos sistemas operacionais, financeiro e relação com investidores, 

planejamento integrado, gestão de patrimônio, auditoria, gerenciamento estratégico da 

frota de veículos, comunicação institucional, controladoria, contabilidade assim como 

diretrizes para as atividades da operação. 

A outra estrutura organizacional denominada Unidade de Negócio (UN) é constituída de 

unidades que operam os serviços de alta complexidade operacional, assim considerados 

em razão do volume produzido e da logística necessária para distribuição dos produtos 

(mantidos em sigilo). Essas unidades estão distribuídas geograficamente no âmbito do 

Estado de São Paulo.  

As UNs são descentralizadas em suas atividades operacionais e administrativas, 

possuindo um nível considerável de autonomia para a tomada de decisão e ação. Essas 

unidades devem seguir as diretrizes e orientações dadas pelas Autoridades Funcionais 

(AF). As unidades que mantém o contato direto com o cliente final consumidor dos 

produtos e serviços oferecidos pela Empresa JK. 

Os níveis hierárquicos nas diretorias que compõem as AFs são: Diretor, Superintendente 

e Gerente de Departamentos e nas Diretorias de Operação os níveis hierárquicos são: 
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Diretor, Superintendente e Gerente de Departamento, Gerente de Divisão e Gerente de 

Setor.  Figura 1 

Na Empresa JK a ideia de se ter uma estrutura organizacional alinhada às premissas de 

um sistema ERP vem de um passado em que a Empresa ainda atuava de modo 

centralizado com foco diverso dos dias atuais. 

Figura 1 - Organograma resumido da Empresa JK 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.6.1. Contextualização dos motivos para a implementação de um ERP 

No ano de 1995 teve início um processo de realinhamento estratégico da Empresa JK 

objetivando torná-la mais próxima do cliente por meio de uma estratégia de atuação mais 

descentralizada. 

Em 1996 Foi criado um projeto de redesenho que contemplava alterações nos processos 

da Empresa JK e nos sistemas de Tecnologia da Informação (TI) que deveriam ser 

alinhados às “amarrações” sistêmicas e processuais preconizados por um sistema ERP. 
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O projeto promoveu o redesenho dos macroprocessos de Suprimentos, Comercial, 

Operação, Recursos Humanos, Investimentos, Gestão Empresarial e Manutenção. Esses 

processos foram padronizados em nível corporativo possibilitando preparar o caminho 

para as “amarrações” do ERP, tendo como foco uma gestão integrada desses processos. 

No ano de 1998 fez-se a primeira tentativa de se buscar um fornecedor de um sistema 

ERP para a Empresa JK, porém as inúmeras dificuldades se configuraram como barreiras 

intransponíveis, dentre as quais destacam-se:  

• A demora no processo licitatório: os licitantes entraram em uma “batalha” pelo 

contrato, causando sucessivos adiamentos do certame; 

• A proximidade da virada do milênio: o chamado “bug do milênio” se configurava 

como uma ameaça aos sistemas de TI, dadas as incertezas inerentes ao 

desconhecimento dos possíveis impactos sistêmicos; 

• A não implementação da estrutura descentralizada: a estrutura das Unidades de 

Negócio e de Serviço controladas por uma holding conflitava com os aspectos 

estatutários da Empresa JK, cuja alteração nesse nível só poderia ser efetuada por 

força de lei estadual; 

Pelo exposto, tornou-se impossível finalizar a licitação e foi decidido cancelar o certame. 

Alguns anos mais tarde a Diretoria cogitou a possibilidade da realização de um novo 

certame para a aquisição de um ERP, uma vez que o insucesso nas tentativas anteriores e 

as mudanças ocorridas não se constituíam em barreiras relevantes. Do ponto de vista 

interno, os sistemas em uso desenvolvidos pelas equipes de TI, demandavam atualizações 

cujos custos eram elevados, sem possibilidade de escalabilidade futura. 

Por outro lado, do ponto de vista externo, não havia um sistema ERP similar implantado 

nas empresas cujo principal acionista é o Governo do Estado de São Paulo, o que se 

configurava como um salto qualitativo para a gestão da Empresa JK. 

Havia aliás, uma grande expectativa em relação ao novo sistema, conforme afirmou o 

Superintendente de Controladoria em um jornal interno em no ano de 2014: 

“A grande vantagem são os ganhos que teremos em qualidade nas 

análises e a facilidade trazida pelos drivers (balizadores). A evolução do 
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sistema permitirá simulações e ajustes no momento anterior à aprovação 

do orçamento. Nós temos uma expectativa grande na nova ferramenta, 

pois melhorar sempre é possível. Nós não temos dúvida da melhora 

sensível que estamos recebendo. ” (Fonte: Jornal interno da JK - 

agosto/2014) 

Em 2012, um tendo cenário mais favorável do ponto de vista interno e externo à 

Empresa, a Diretoria decidiu iniciar uma nova licitação para a contratação de um 

fornecedor do sistema ERP. A contratação do ERP SAP ocorreu em 2013 e decorridos 

quatro anos, o final do projeto ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

A Figura 2 foi inspirada em um Diagrama Entidade relacionamento (DER) e 

representa uma parte dos relacionamentos ou “amarrações” entre alguns dos módulos 

de um ERP que se constituía em uma das principais expectativas da JK para o 

aprimoramento da gestão da Empresa JK. 

Figura 2 - Diagrama Entidade relacionamento de módulos do ERP 

 

Fonte: Documentação de sensibilização da frente de Gestão de Mudança do Projeto ERP. 
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3.6.2. Etapas de implementação do ERP na Empresa JK 

O projeto de implementação do ERP seguiu fases que foram planejadas em entre a 

Empresa JK e a consultoria, a saber: Planejamento e análise – mobilização das equipes, 

revisão dos requerimentos funcionais, validação da lista de customização, confirmação 

dos processos e priorização das entregas; Desenho – preparação e análise do protótipo, 

desenho das configurações e customizações, confirmação das priorizações, mapeamento 

dos sistemas fonte, mapeamento de riscos; Construção – configuração do ERP, 

construção e teste de componentes, planejamento de testes, preparação dos materiais de 

treinamento, mapeamento de usuários; Testes – preparar e executar testes, realizar testes 

de performance, conversão de dados e teste de conversão, homologação; Implementação 

e – preparação dos novos ambientes, treinamento dos usuários, realizar conversão de 

dados, disponibilização para uso (Go live), planejamento de suporte; Suporte – suporte do 

novo sistema, resolução de dúvidas e problemas. 

A Figura 3 apresenta o encadeamento das fases do projeto. 

Figura 3 – Fases do projeto ERP 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Todo o processo de implementação deveria ser realizado conforme cronograma aprovado 

pela diretoria. A Figura 4 apresenta o cronograma inicial do projeto. Foi acrescentada 

uma tarja sobre informações que podem identificar a empresa estudada 

Figura 4 – Cronograma inicial do projeto 

 

Fonte: dados da pesquisa – Proposta de cronograma inicial da consultoria do projeto 

ERP. 

Para alocação das equipes, a Empresa JK buscou um local com infraestrutura adequada 

que suportasse o esforço dessa envergadura. O local deveria ser distinto das demais 

instalações da Empresa JK e desse modo, decidiu-se pela locação de um espaço em um 

centro empresarial cuja planta é apresentada na Figura 5 
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Figura 5 – Planta do prédio do projeto ERP 

 

Fonte: Lay out do andar da equipe do Projeto ERP, obtido no acervo de imagens do 

projeto 
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No mês de maio de 2014, quando os treinamentos dos usuários finais já haviam sido 

iniciados, o projeto sofreu um grande revés: a consultoria se retirou do projeto, pois, no 

seu entendimento, havia um desbalanceamento entre o que foi orçado para 

implementação e o que efetivamente ainda precisava ser realizado. 

A consultoria permaneceu afastada do projeto durante nove meses e durante esse período 

houve o replanejamento das funcionalidades, processos, impactos e treinamentos do ERP. 

As influências desse contexto na Aprendizagem Grupal são apresentadas no Capítulo 4.  

 

3.7.Características dos participantes 

As Equipes que participaram do projeto de implementação do ERP eram compostas de 

empregados da Empresa JK e da consultoria. Os empregados da Empresa JK foram 

designados pelas Unidades de Negócio (UN) e pelas Autoridades Funcionais (AF) para 

atuarem como integrantes das frentes de desenvolvimento ou como líderes dessas frentes. 

Já os empregados da consultoria foram designados pela própria empresa contratada para 

aportar a metodologia de implementação e não eram subordinados aos Líderes da    

Empresa JK. 

A literatura sobre liderança é vasta e objeto de inúmeras pesquisas nos mais variados 

âmbitos. Porém nesse estudo será considerado como Líder o empregado da Empresa JK 

que foi designado para conduzir as equipes durante o projeto de implementação do ERP.  

As frentes de desenvolvimento correspondiam a cada um dos pacotes ou módulos 

adquiridos pela Empresa JK. Cada uma dessas frentes era composta, no início do projeto, 

por grupos com os seguintes perfis: (a). empregados próprios da Empresa JK, vinculados 

aos processos alcançados pelo ERP – conhecimento do negócio; (b). empregados da 

Empresa JK especialistas nos sistemas legados que suportavam os processos - 

conhecimento de TI; (c) empregados da consultoria - conhecimento da metodologia de 

implementação e do ERP SAP – (Figura 6). 

Os participantes das entrevistas foram os empregados do grupo (a), ou seja, aqueles que 

detinham o conhecimento dos processos alcançados pelo ERP e a indicação dos 

participantes foi feita pelos Líderes. Os participantes do grupo de foco foram os Líderes 
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das frentes de desenvolvimento de Suprimentos e contratações (MM), Empreendimentos 

(PS), Recursos Humanos (HR) e Manutenção (PM). 

Figura 6– Grupos de empregados do projeto de implementação do ERP. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A partir dos relatos dos membros das equipes e dos líderes foi realizada uma análise de 

convergência e divergência das menções acerca dos comportamentos de Aprendizagem 

Grupal, assim como a verificação das informações advindas das demais fontes de dados 

utilizadas na pesquisa, tais como: acervo de imagens do projeto, documentos internos do 

projeto e mensagens de mídia internas do projeto – (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio 
metodológico (c)

Conhecimento 
do Negócio (a) 

Conhecimento 
de TI (b)

(a) e (b) – Empregados da Empresa JK;
(c) – Empregados da consultoria

(a) e (b) - Empregados da Empresa 
JK; 

(c) - Empregados da consultoria 
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Figura 7 – Estrutura de coleta de dados a partir dos pontos convergentes e divergentes 

das menções das equipes e dos líderes e das demais fontes de informações do projeto. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.7.1. Critério de seleção dos grupos estudados 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de economia mista vinculada ao Governo do 

Estado de São Paulo, durante a execução de um projeto de implementação de um ERP. O 

nome e setor de atuação, assim como a identificação dos entrevistados e participantes do 

grupo focal foram mantidos em sigilo. 

Foram adquiridos nove módulos do sistema ERP: Finanças, Contabilidade, Gestão de 

Materiais, Manutenção, Empreendimentos, Orçamento, Gestão de RH, Saúde e 

Segurança e Inteligência de Negócios – Figura 8. Considerando a impossibilidade de se 

realizar o estudo no âmbito de todas as equipes do projeto, o que importaria algo em 

torno de 200 empregados, buscou-se identificar quais equipes, dadas as suas 

características, seriam as mais aderentes aos objetivos da pesquisa. 

As equipes do projeto possuíam duas características predominantes, a saber: Equipes de 

especialistas com visão para cada subprocesso - Finanças, Contabilidade, Saúde e 

Segurança e Inteligência de Negócios e Equipes com foco no processo como um todo: 

Gestão de Materiais, Manutenção, Empreendimentos e Gestão de RH. 

Análise de dados: 
Objetivos 1, 2 e 3. 

Conclusões e 
recomendações

Equipes – entrevistas individuais

RH PMPS MM

Líderes – grupo focal

RH PMPS MM

Categorização  - NVivo

Convergências e 
divergências

Categorização  - NVivo

Acervo de imagens do 
projeto, jornais 

internos do projeto e 
documentos internos 

do projeto 

Categorização  - NVivo

Ilustração

‘
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Figura 8– Módulos adquiridos pela Empresa JK 

 

Fonte: Módulos do sistema SAP no escopo do projeto 

Outro cuidado da pesquisa foi selecionar as equipes segundo a quantidade de problemas 

verificados no ERP no período pós go live. Foram escolhidas duas equipes com alto 

índice de reclamações e duas com baixo índice. Entende-se como problema a 

manifestação do usuário final do ERP, que ao ser analisada em reuniões específicas para 

essas finalidade pelas equipes no período de pós implementação, se caracterizava como 

um defeito ou um mau funcionamento do sistema no período pós go live. 

Em síntese, o estudo não objetivou verificar os motivos dos altos e baixos índices de 

problemas entre as equipes mas sim buscar maior variabilidade por meio das respostas e 

o primeiro critério de seleção foi a característica marcante dos membros das equipes, cuja 

visão se situava no processo como um todo e o segundo foi a quantidade de problemas 

observados no período pós go live, a saber: 

Equipes com baixo índice de problemas no período pós go live: 

a. Empreendimentos (Project System – PS) - Composto por um líder, quatro 

empregados designados para atuarem no projeto e um consultor alocado pela consultoria 

implementadora. O Módulo de PS suporta a gestão dos projetos de investimentos e 

empreendimentos de pequena e de grande monta, desde o levantamento das necessidades 

de investimento, acompanhamento da realização das obras e serviços até a imobilização 

dos ativos envolvidos no empreendimento.  
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b. Manutenção (Plant Management - PM) - composto por um líder, seis empregados 

designados para atuarem no projeto e três consultores alocados pela consultoria 

implementadora. O módulo de PM suporta o gerenciamento da manutenção dos ativos 

imobilizados para o desenvolvimento das atividades operacionais e também para a gestão 

e manutenção da frota de veículos próprios da Empresa JK. 

Equipes com alto índice de problemas no período pós go live: 

c. Suprimentos e Contratações (Material Management - MM) - composto por um 

líder, 11 empregados designados para atuarem no projeto e quatro consultores alocados 

pela consultoria implementadora. O Módulo de MM suporta o processo de suprimentos e 

contratações da Empresa JK, desde a cotação dos valores de materiais, obras e serviços 

nos mercados nacionais e internacionais, dotação orçamentária, formalização dos 

contratos de fornecimento, lançamento das medições de pagamento e encerramento 

formal dos contratos. 

d. Recursos Humanos (Human Resource – HR) – Composto por um líder, treze 

empregados designados para atuarem no projeto e quatro consultores alocados pela 

consultoria implementadora. O módulo de HR suporta a gestão dos recursos humanos da 

Empresa JK desde a contratação, folha de pagamento, saúde e segurança do trabalho, 

afastamentos e rescisão contratual. 

O quadro 5 apresenta as equipes participantes e os critérios de seleção para participação 

na pesquisa 
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Quadro 5 - Equipes participantes e critério de seleção 

NOME DESCRIÇÃO ABRANGÊNCCIA CARACTERÍSTICA 
QDE DE 

EMPREGADOS 

INCIDÊNCIA 
DE 

PROBLEMAS 
PÓS GO 

LIVE  

FI Finanças 

Contas a pagar, 
contas a receber, 

gestão de ativos, área 
fiscal, gestão de 

ativos e controladoria 

especialistas 
com visão para 

cada 
subprocesso 

10 Alta 

CO Contabilidade Contabilidade 

especialistas 
com visão para 

cada 
subprocesso. 

2 Baixa 

MM 
Gestão de 
Materiais 

contratação de 
fornecimento de 

materiais, obras e 
serviços e gestão de 

contratos 

visão do 
processo como 

um todo. 
12 Alta 

PM Manutenção 

Gestão da 
manutenção dos 

ativos imobilizados 
dos processos 
operacionais 

visão do 
processo como 

um todo. 
7 Baixa 

PS Empreendimentos 
gestão dos projetos 
de investimentos e 
empreendimentos  

visão do 
processo como 

um todo. 
5 Baixa 

BPC Orçamento 

Gestão dos 
orçamentos de 

investimento e de 
despesa 

especialistas 
com visão para 

cada 
subprocesso. 

2 Baixa 

HR Gestão de RH 

Gestão dos recursos 
humanos da Empresa 
JK - folha de 
pagamento, 
benefícios e 
treinamento. 

visão do 
processo como 

um todo. 
14 Alta 

EHS Saúde e Segurança 
saúde e segurança do 
trabalho 

especialistas 
com visão para 

cada 
subprocesso. 

2 Baixa 

BI 
Inteligência de 

Negócios 

Gerenciamento de 
informações 

gerenciais 
estratégicas 

especialistas 
com visão para 

cada 
subprocesso. 

4 - 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A equipe de Inteligência de negócio não foi considerada para efeitos do estudo em razão 

do fato de que este módulo foi implementado 30 dias após o go live dos demais módulos. 
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4. Apresentação, tratamento, análise e interpretação dos dados 

A pesquisa tem seu foco na Aprendizagem Grupal (AG), porém identificar a 

aprendizagem no nível grupal pode representar um desafio em função da dificuldade em 

distingui-la da aprendizagem que ocorre no nível individual no contexto dos grupos que 

aprendem (WILSON, et al., 2007). 

Desse modo, a pesquisa buscou identificar e descrever os comportamentos de 

aprendizagem grupal (EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al., 2009; 

DECUYPER et al., 2010), relatados pelos líderes e equipes, no contexto de 

implementação de um sistema ERP, uma vez que é a partir destes comportamentos que as 

equipes podem “detectar mudanças no ambiente, captar e agir sobre os desejos dos 

consumidores, melhorar a compreensão coletiva sobre uma situação e, até mesmo, 

descobrir consequências inesperadas de suas ações”. (NODARI, 2010, p. 7). 

A análise de dados foi realizada sob duas óticas: dos líderes das frentes de 

desenvolvimento e das equipes que participaram do projeto, buscando convergências e 

divergências das duas visões na temática em estudo. 

A sequência da análise se deu para a identificação e descrição de cada um dos 

comportamentos de Aprendizagem Grupal (AG) apresentados no referencial teórico e dos 

comportamentos de AG identificados a partir das falas dos participantes da pesquisa, sem 

eco na literatura. 

O ponto de partida da análise foi a identificação desses comportamentos nos relatos das 

equipes e dos líderes (Objetivo 1). Em seguida foi feita uma descrição da forma como 

esses comportamentos ocorreram ao longo do projeto (Objetivo 2). Posteriormente 

buscou-se identificar as influências do contexto de implementação de um ERP na 

Aprendizagem Grupal das equipes (Objetivo 3). 

Adicionalmente fez-se um cotejamento entre os dados da pesquisa e os conceitos 

constantes do referencial teórico com vistas a se identificar três blocos, a saber: Bloco 1 -  

dados da pesquisa com paralelo na literatura; Bloco 2 - itens da literatura não encontrados 

na pesquisa e Bloco 3 - dados da pesquisa sem paralelo na literatura. 

Entende-se que cada bloco possui características próprias: o primeiro bloco confirma a 

teoria na realidade expressa no projeto, o segundo bloco identifica potenciais lacunas do 
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cenário do projeto, na temática em estudo e o terceiro bloco pretende contribuir com 

potenciais achados, caracterizando especificidades da realidade do projeto não 

consideradas na literatura. 

 

4.1.Perfil demográfico 

A maioria dos entrevistados (67%) possuíam mais de 20 anos de experiência nos 

processos implementados e que apenas um dos participantes ocupava o cargo gerencial 

na Empresa JK antes de ser designado para o projeto. (Quadro 6). 

Quadro 6 – Perfil demográfico dos Membros das equipes 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Destaque para o fato de que a maioria dos líderes (75%) possuíam mais de 20 anos de 

experiência nos processos implementados e apenas um líder ocupava a função gerencial 

na Empresa JK antes da sua designação para atuar no projeto (Quadro 7). 

Quadro 7 -  Perfil demográfico dos líderes participantes do grupo focal 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

CÓDIGO MÓDULO IDADE SEXO FORMAÇÃO CARGO

 EXPERIÊNCIA 

NOS PROCESSOS 

IMPLEMENTADOS

Membro 5 HR 51 - 60 M Administração Universitário mais de 20 anos

Membro 6 HR 51 - 60 M Analista de sistemas Universitário mais de 20 anos

Membro 7 PM 41 -50 M Analista de sistemas Universitário de 10 a 20 anos

Membro 8 PM 51 - 60 M Engenheiro Universitário mais de 20 anos

Membro 9 MM 31 a 40 F Analista de sistemas Universitário de 10 a 20 anos

Membro 10 MM 51 - 60 M Contabilidade Universitário mais de 20 anos

Membro 11 PS 51 -60 M Analista de sistemas Universitário  de 1 a 5 anos

Membro 12 PS > 60 M Engenheiro Gerencial mais de 20 anos

CÓDIGO MÓDULO IDADE SEXO FORMAÇÃO CARGO

 EXPERIÊNCIA 

NOS PROCESSOS 

IMPLEMENTADOS

Líder 1 PS 51 -60 M Administração Universitário mais de 20 anos

Líder 2 PM 41 -50 M Engenheiro Universitário mais de 20 anos

Líder 3 HR 51 - 60 F Psicologia Universitário mais de 20 anos

Líder 4 MM 41 - 50 M Engenheiro Gerencial de 1 a 5 anos
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Cabe esclarecer que na Empresa JK há quatro níveis de carreiras profissionais distintas, a 

saber:  

a. Nível operacional – composto por profissionais com formação de nível 

fundamental, formado em geral por mão de obra braçal cujas atividades são de baixa 

complexidade; 

b. Nível técnico – composto por profissionais com formação de  nível médio, cujas 

atividades são de média complexidade; 

c. Nível universitário – composto por profissionais com formação de nível superior, 

cujas atividades são da alta complexidade; 

d. Nível gerencial – composto por profissionais que desempenham a função de 

gerente na Empresa JK, com formação mínima de nível médio. 

 

4.2.Apresentação dos comportamentos de Aprendizagens Grupal (AG) com paralelo na 

literatura. 

Neste subitem serão apresentados os comportamento  de AG com paralelo na literatura 

que foram identificados na pesquisa. 

Os comportamentos de AG foram categorizados a priori com as nomenclaturas originais 

dadas pelos autores apresentados no referencial teórico e em seguida fez-se a 

categorização a posteriori com a nomenclatura obtida a partir das menções dos 

participantes das entrevistas e do grupo de foco. 

 

4.2.1. Co-construção de sentido 

O comportamento de Aprendizagem Grupal (AG) denominado Co-construção de 

sentido foi situado por Decuyper et al. (2010) como um dos comportamentos básicos da 

aprendizagem grupal (BLTB) podendo ser entendido como a reação dos membros de uma 

equipe ao compartilhamento de uma informação de outro membro de equipe, levando-os 

ao refino, construção ou modificação construtiva de novas informações (RAES et al., 

2016). 



69 

 

Outro entendimento é dado por Edmondson (199) ao afirmar que esse comportamento se 

constituí de conversações internas das equipes, que alteram significados das realidades 

existentes, gerando novos significados para as equipes (EDMONDSON, 1999). 

O comportamento de AG Co-construção de sentido foi relatado apenas pelas equipes, 

sendo categorizado como: Novo entendimento – nova forma de entender as dinâmicas 

organizacionais da Empresa JK; Mudanças profundas - entendimento de que todos 

contribuíram para a mudança da Empresa JK; Novos códigos – Formação de novos 

códigos internos na Empresa JK. 

As menções sobre o comportamento de AG Co-Construção de sentido tiveram a 

predominância igual para os três tipos: Novo entendimento (33% das menções), 

Mudanças profundas (33% das menções) e Novos códigos (33% das menções) - Tabela 1 

O Quadro 8 apresenta os aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Co-construção de sentido. 

Tabela 1– Predominância dos relatos das equipes sobre o comportamento de AG Co-

construção de sentido 

Co-construção de Sentido f fR (%) fAC (%) 

Novo entendimento 1 33% 33% 

Mudanças profundas 1 33% 67% 

Novos códigos 1 33% 100% 

TOTAL 3 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 8 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG Co-

construção de sentido. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Co-construção de Sentido

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve relatos.

• Novo entendimento;

• Mudanças profundas;

• Novos códigos;

Convergentes • Não foram identificados aspectos convergentes;

Participantes
Relatos
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O comportamento de AG Co-construção de sentido se dava sobretudo quando das 

discussões sobre as novas dinâmicas organizacionais, dos novos códigos e no 

entendimento de que todos que participaram do projeto haviam contribuído para a 

compreensão das mudanças profundas nos processos da JK. 

Em consequência disso os membros das equipes necessitavam discutir e testar, de forma 

exaustiva, os meios pelos quais se dariam as novas dinâmicas da JK. O relato do Membro 

10 de Equipe enfatiza a realização dessas ações: 

[...] todo mundo envolvido, todo mundo ficava nessa sala discutindo de 

que forma iria tratar tudo isso, a forma que você iria introduzir esses 

novos códigos, como que você iria trabalhar nessa transformação de 

código, sistema legado [...] para o SAP (Membro 10 de Equipe). 

Esse fato pode ter contribuído para que somente as equipes, de modo diverso dos líderes, 

tivessem uma visão mais acurada das discussões inerentes ao comportamento de AG Co-

Construção de sentido. 

Em síntese, a partir dos relatos das equipes pode-se afirmar que é possível identificar a 

existência do comportamento de AG Co-construção de sentido (Objetivo 1). 

A descrição de como esse comportamento ocorreu no contexto do projeto está centrada 

nas discussões internas das equipes sobre as novas formas de realizar o trabalho na JK, 

novos códigos internos e a nova realidade trazida pelas alterações promovidas pelo ERP 

nos processos da Empresa (Objetivo 2). 

 

4.2.2. Análise de erros 

O comportamento de AG Análise de erros é entendido como uma ação de discussão 

coletiva dos erros com o objetivo de prevenir a sua recorrência (EDMONDSON, 1999; 

SAVELSBERGH et al., 2009). 

O comportamento de AG Análise de erros foi relato pelas equipes e pelos líderes e foi 

categorizado como Ações de análise de erros – discussões sobre os erros cometidos com 

vistas a evitar a sua recorrência. 

As menções sobre o comportamento de AG Análise de erros entre as equipes se deram 

num total de três e entre os líderes houve uma menção - Tabela 2 e Tabela 3. 



71 

 

Tabela 2– Comportamento de AG Análise de erros relatado pelas equipes. 

Análise de erros f fR (%) fAC (%) 

Ações de análise de erros 3 100% 100% 

TOTAL 3 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 3– Comportamento de AG Análise de erros relatado pelos líderes. 

Análise de erros f fR (%) fAC (%) 

Ações de análise de erros 1 100% 100% 

TOTAL 1 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O relato do Membro 12 de Equipe sugere que o comportamento de AG Análise de erros 

era relevante para que os mesmos erros não fossem cometidos novamente:  

Errou tem que fazer de novo. Mas eles (os erros) têm um mérito 

também que assim, você não erra de novo, você errou uma vez, fala: 

não deu certo, você volta pra trás começa de novo, você pode até 

cometer outro erro, mas aquele erro você não comete mais [...] 

(Membro 12 de Equipe).  

O mesmo entrevistado acrescenta em outro relato que o comportamento de AG Análise 

de erros poderia ser entendido como algo positivo ao ser aplicada em implantações 

futuras: 

Então, por exemplo, pra um implantador isso é muito útil, porque o que 

for implantado daqui pra frente, se for perguntar, por exemplo, pro 

coordenador da frente de PS (módulo de empreendimentos do SAP) ele 

fala: ó, vai por aqui, [...]Não, já fui e não deu certo, vai por aqui. Aí ele 

pode ir, pode encontrar novos erros, mas os erros que alguém já 

cometeu ele pode explicar pro outro pra não cometer de novo (Membro 

12 de Equipe). 

Por sua vez, o Líder 1 reforçou a ideia de que a ação coletiva de Análise dos erros, 

ocorrida quando da realização das oficinas de testes1, foi relevante para o aprimoramento 

do conhecimento sobre os processos, conforme relato abaixo. 

Foi da oficina que a gente entendeu que precisava criar um formulário 

pra ativo, porque não tinha, foi na oficina que a gente entendeu que as 

informações da medição precisam ser mais objetivas e precisa medir 

olhando pro ativo e aí surgiram uma série de coisas que ajudaram: os 

multiplicadores ajudaram os membros de equipe e ajudaram a gente a 

desenhar os testes seguintes, por quê? A gente percebeu que os ciclos 

                                                 
1As oficinas de testes tinham o objetivo de testar de forma integrada as funcionalidades do ERP e eram 

realizadas com a presença dos participantes das equipes de todos os módulos adquiridos. 
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anteriores, ciclo 1, 1.1, 1.2 estavam completamente errados (Líder 1). 

Não foram identificados aspectos divergentes nos relatos das equipes e dos líderes no que 

se refere ao comportamento de AG Análise de erro - Quadro 9. 

O comportamento se dava principalmente quando as equipes e os líderes realizavam 

ações de análise de erros no dia a dia do projeto, seja em oficinas de testes, reuniões com 

essa finalidade ou ainda nas conversações à medida que os erros eram identificados. 

Quadro 9 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG Análise de 

erros 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os erros de sistema e de processos identificados eram registrados formalmente e a sua 

resolução era verificada por meio de testes realizados pelas equipes. 

Face ao exposto, os relatos das equipes e dos líderes sugerem a identificação do 

comportamento de AG Análise de erros no projeto de implementação do ERP    

(Objetivo 1). 

Entende-se que quando da realização das oficinas de testes as equipes e os líderes 

realizaram uma análise coletiva dos erros, suas causas e efeitos, assim como a solução 

mais apropriada para evitar a recorrência desses erros. 

A realização das oficinas de testes contribuiu sobremaneira para a Aprendizagem Grupal 

sobre os processos e sobre o ERP, uma vez que as equipes participavam coletivamente 

dando opiniões, discutindo e analisando os erros. 

Desse modo, é possível entender como esse comportamento ocorreu ao se considerar o 

contexto do projeto em que eram realizadas as ações de análise de erro constituídas de 

oficinas de testes, conversações de identificação seguidas de ações de registro, 

comunicação, correção e testes de correção dos erros (Objetivo 2). 

Análise de erros

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve relatos •Não houve relatos

Convergentes •Ações de análise de erros

Participantes
Relatos
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4.2.3. Reflexão sobre os processos 

O comportamento de AG Reflexão sobre os processos pode ser entendido como a 

discussão de metas, crenças, métodos de trabalho e estratégias, por meio de verificações 

que têm o objetivo de observar se os processos estão corretos e se são realizados da forma 

correta (EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al., 2009). 

O comportamento de AG Reflexão sobre os processos foi relatado pelas equipes e pelos 

líderes e foi categorizado como Desenho dos processos – ações coletivas de entendimento 

sobre as formas de execução dos processos da JK com vistas à sua adequação ao ERP e 

vice-versa; Aprendizagem dos processos – aprendizagem sobre os processos da Empresa 

JK – Integração dos processos – ações com vistas ao entendimento sobre a integração dos 

processos entre os membros das equipes. 

A predominância das menções sobre esse comportamento nos relatos das equipes se deu 

da seguinte forma: Desenho dos processos: 12 (52% das menções); Aprendizagem dos 

processos: sete (30% das menções) e Integração dos processos quatro (17% das menções) 

– (Tabela 4). 

Tabela 4 - Comportamento de AG Reflexão sobre os processos relatado pelas equipes 

Reflexão sobre os processos f fR (%) fAC (%) 

Desenho dos processos 12 52% 52% 

Aprendizagem dos processos 7 30% 83% 

Integração dos processos 4 17% 100% 

TOTAL 23 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

A predominância das menções sobre o comportamento de Reflexão sobre os processos 

entre os líderes se deu da seguinte forma: Desenho dos processos: duas (40% das 

menções); Aprendizagem dos processos: duas (40% das menções) e Integração dos 

processos: uma (20% das menções) - Tabela 5. 
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Tabela 5– Comportamento de AG Reflexão sobre os processos relato pelos líderes 

Reflexão sobre os processos f fR (%) fAC (%) 

Aprendizagem dos processos 2 40% 40% 

Integração dos processos 2 40% 80% 

Desenho dos processos 1 20% 100% 

TOTAL 5 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O comportamento de AG Reflexão sobre os processos ocorria quando das conversações 

das equipes acerca da necessidade de se promover as adequações dos processos ao ERP e 

tal ocorrência se confirma com o relato do Membro 6 de Equipe: “O desenho no 

momento de você falar que tenho um modelo atual, daí [Sic] vou aproveitar esse modelo 

novo que é o ERP e vou redesenhar meu processo” (Membro 6 de Equipe).  

As discussões resultavam no entendimento dos processos existentes e seus fluxos e o 

relato do Membro 5 de Equipe ilustra esse fato: “Então posso falar de movimentação, 

desenhamos todos os fluxos de promoção, de transferência, designação, destituição, de 

como funciona dentro da JK” (Membro 5 de Equipe). 

Entretanto, em algumas situações era necessário identificar as necessidades de adequação 

do ERP aos processos quando a alteração do processo se revelava inexequível, como 

relata o Membro 8 de Equipe acerca do processo de frota: “O processo de frota foi todo 

ele criado numa base Z2. Então temos as notas Zu, Ze...então o Z é tudo que não era 

nativo dentro do ERP” (Membro 8 de Equipe). 

Por sua vez, os líderes relataram o comportamento de AG Reflexão sobre os processos 

como o meio pelo qual houve um enriquecimento do conhecimento sobre o processo à 

luz do funcionamento do ERP, este fato foi relatado pelo Líder 2: 

Eu sempre tive uma certa dificuldade em entender como era o fluxo 

dessas coisas antes do projeto, hoje o enriquecimento que eu tive na 

visão é gigantesco porque eu não só sei como que acontece essas 

interfaces, esses relacionamentos, como sei como eles são tratados 

                                                 
2 As telas “Z” são aquelas desenvolvidas especificamente para o atendimento dos requisitos exigidos pelas 

equipes para adequação do ERP aos processos da JK. As transações que se iniciam com a leta Z foram 

desenvolvidas especificamente para o projeto da JK. 
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dentro das frentes e dentro dos processos como consequência, então eu 

acho que na minha opinião esse é um dos pontos mais relevantes pra 

mim (Líder 2). 

Não foram identificados aspectos divergentes entre os relatos das equipes e dos líderes. 

(Quadro 10). 

Em resumo, os relatos das equipes e dos líderes acerca das discussões que promoviam a 

reflexão sobre os processos da JK, apontam para a identificação da ocorrência do 

comportamento de AG de Reflexão sobre os processos (Objetivo 1). 

Tais discussões ocorriam durante as várias etapas do projeto, desde o início em que todas 

as equipes participaram do desenho dos processos, testes iniciais e de implementação e 

finalmente no go live. (Objetivo 2). 

Quadro 10 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG Reflexão 

sobre os processos. 

Reflexão sobre os processos 
 

Líderes Equipe 

Divergentes 
•Não foram 

identificadas 

divergências 

•Não foram 

identificadas 

divergências 

Convergentes 
•Desenho dos processos 

•Aprendizagem dos processos 

•Integração dos processos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.4. Busca de feedback 

O comportamento de AG Busca de feedback é definido como a busca de feedback entre 

os membros da equipe e com outros atores externos à equipe, com vistas à reflexão 

(EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al., 2010). 

Foram relatados comportamentos de AG Busca de feedback pelas equipes e pelos líderes 

e estes foram categorizados da seguinte forma: Líder – quando se buscava feedback junto 

ao líder imediato; Autoridades Funcionais – quando se buscava o feedback junto às 

Autoridades Funcionais; Áreas externas – quando se buscava feedback das áreas externas 

ao projeto e Membros da Equipe - quando se buscava feedback junto aos membros da 

Participante

s Relatos 
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própria equipe. 

A predominância das menções das equipes se deu em relação ao comportamento de AG 

Busca de feedback junto ao líder (três menções - 50%) seguida de uma menção para cada 

um dos demais comportamentos de Busca de feedback (Autoridade Funcional, Áreas 

externas e Membros da equipe) -Tabela 6. 

Tabela 6 – Comportamentos de AG Busca de feedback relatados pelas equipes 

Busca de Feedback f fR(%) fAC (%) 

Líder 3 50% 50% 

Autoridade Funcional 1 17% 67% 

Áreas externas 1 17% 83% 

Membros da Equipe 1 17% 100% 

TOTAL 6 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os líderes relataram os mesmos tipos de subcategorias do comportamento de AG Busca 

de feedback das equipes, porém houve apenas uma menção para cada tipo de 

comportamento - Tabela 7. 

Tabela 7 – Comportamento de AG Busca de feedback relatado pelos líderes 

Busca de Feedback f fR(%) fAC (%) 

Líder 1 25% 25% 

Autoridade Funcional 1 25% 50% 

Áreas externas 1 25% 75% 

Membros da Equipe 1 25% 100% 

TOTAL 4 100% - 

Fonte: elaborado elo autor 

O comportamento de AG Busca de feedback junto às Autoridades Funcionais foi citado 

pelos líderes e pelas equipes e cabe destaque para a congruência dos relatos do Líder 3 e 

do Membro de Equipe 9 sobre as dificuldades de obtenção de feedback junto à 

Autoridade Funcional:  

As pessoas que pediram para que a gente viesse, são as nossas 

Autoridades Funcionais. Esse lastro (da Autoridade Funcional) – 

feedback - nós nunca tivemos [...] a gente tava tomando de lá e tendo 

que brigar sozinho (Líder 3), 
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Tinha coisa que a gente não sabia e passava lá pra área (Autoridade 

Funcional), para o feedback da área [...] só que a gente teve muita 

resistência da área. A impressão que dava era que eles não acreditavam 

e então não estavam interessados em passar informação (Membro 9 de 

Equipe). 

Os relatos do Líder 1 , do Membro 9 de Equipe e do Líder 3 corroboram ainda o 

entendimento de que houve um comportamento recíproco de Busca de feedback entre os 

líderes e as equipes: “Eu fazia feedback com a equipe, então nós tínhamos reunião de 

projeto toda semana” (Líder 1), “A gente montava o documento, passava para o líder 

olhar pra ver se era aquilo porque Ele tinha um conhecimento muito bom também na 

época pra montar esses processos” (Membro 9 de Equipe), 

[...] um assistia a aula do outro, um acompanhava o teste do outro e 

muita pergunta por que, por exemplo, o módulo de time do SAP era 

muito diferente do que era na JK, então a gente ficava ali, o [nome 

omitido por sigilo] dava aula pra equipe, a [nome omitido por sigilo] 

dava aula pra equipe (Líder 3) 

Em síntese, os relatos das equipes e dos líderes sugerem a existência do comportamento 

de AG Busca de feedback podendo-se afirmar que é possível identificá-lo em tais relatos   

(Objetivo 1). 

A estrutura de reuniões existente no modelo de gestão do projeto pode ter contribuído 

para a ocorrência do comportamento de AG Busca de feedback.  

Outro fator facilitador desse comportamento pode estar relacionado à estrutura matricial 

do projeto, no qual o aspecto da hierarquia verticalizada era menos relevante se 

comparado ao ambiente organizacional formal da JK, o que propiciava maior liberdade 

de acesso aos líderes e demais atores do projeto. 

Não foram identificadas divergências entre as equipes e os líderes em relação aos tipos de 

comportamento de AG Busca de feedback – (Quadro 11); 

O modo como o comportamento ocorria está associado à estrutura de reuniões e 

atividades do dia a dia, durante as quais as equipes buscavam feedback e pode-se dizer 

que o comportamento era facilitado pela estrutura matricial do projeto – (Objetivo 2). 
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Quadro 11  – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG Busca de 

feedback. 

Busca de Feedback 
 

Líderes Equipe 

Divergentes •Não houve •Não houve 

Convergentes 

• Autoridade Funcional; 

• Líder; 

• Membros da Equipe;  

• Áreas externas; 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.5. Experimentação 

O comportamento de AG Experimentação pode ser definido como a ação de realizar 

atividades de outras maneiras e coletivamente, verificando os resultados 

(EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al., 2010). 

O comportamento de AG Experimentação foi relatado pelos líderes e pelas equipes e foi 

categorizado para ambos como Experimentação para aprendizagem – situações em que as 

equipes realizavam experimentações que conduziam à Aprendizagem Grupal. 

A predominância das menções apresentou um equilíbrio em suas quantidades uma vez 

que foram relatadas duas menções pelas equipes e duas pelos líderes - Tabela 8 e Tabela 

9. 

Tabela 8- Comportamento de AG Experimentação relatado pelas equipes  

Experimentação f fR (%) fAC (%) 

Experimentação para aprendizagem 2 100% 100% 

TOTAL 2 100% - 

Elaborado pelo autor 
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Tabela 9 – Comportamento de AG Experimentação relatado pelos líderes 

Experimentação f fR (%) fAC (%) 

Experimentação para aprendizagem 2 100% 100% 

TOTAL 2 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Líder 1 relatou a realização de oficinas de testes nas quais as equipes experimentavam 

coletivamente o funcionamento do ERP: 

[...] vamos executar uma oficina para todo mundo enxergar, então eu ia 

lá fazia a parte de planejamento e PEP e eles olhando, aí precisava 

contratar, aí o (nome omitido) fazia a contratação e a medição, aí 

chamava o pessoal da contabilidade e vamos contabilizar, aí chama o 

pessoal do ativo, incluindo os multiplicadores, “vamos criar o ativo, 

contabilidade vamos imobilizar”, então fizemos o ciclo inteiro, pra 

diversos objetos todo mundo, todo mundo sentava e fazia e os outros 

olhavam e aí dava problema, gap, e a gente discutia e isso a gente 

aprendeu como o SAP funciona (Líder1). 

Já o Membro 7 de Equipe referiu o uso do recurso tecnológico sand box como uma 

ferramenta de experimentação do sistema ERP: 

No começo a gente tinha um ambiente de desenvolvimento, então tudo 

aquilo que foi customizado ele foi jogado no que a gente chama de sand 

box(3), só que é um ambiente de teste. Lá você não tinha maturidade, 

tinha que criar ela. Você ia criando conforme seu conhecimento 

(Membro 7 de Equipe). 

O artefato tecnológico sand box foi um recurso considerado relevante para o 

comportamento de AG Experimentação, uma vez que a sua utilização permitiu 

desenvolver o conhecimento do sistema ERP em um ambiente distinto e isolado da 

Empresa. 

Outro recurso utilizado foi a realização de oficinas de testes nas quais as equipes 

apresentavam seus processos à luz das funcionalidades do ERP de forma coletiva e 

integrada. 

O Quadro 12 apresenta a síntese da convergência e divergência dos aspectos do 

comportamento de AG Experimentação. 

                                                 
3 O recurso denominado sand box foi uma ferramenta utilizada para a experimentação e permitiu às equipes 

realizar parte dos testes preliminares e experimentações necessárias ao aprimoramento do uso do ERP em 

um ambiente virtual controlado e isolado do ambiente de produção. 
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Quadro 12 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Experimentação 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Pelo exposto, pode-se afirmar que os relatos das equipes e dos líderes sugerem que é 

possível identificar a ocorrência do comportamento de AG Experimentação entre as 

equipes (Objetivo 1). 

Para uma descrição de como ocorreu o comportamento de aprendizagem de AG 

Experimentação deve-se atentar para o contexto em que o projeto se encontrava, uma 

vez que coube às equipes, sem a ajuda da consultoria em dado momento, buscar os 

meios, recursos e conhecimentos para operar o sistema ERP. 

Nesse contexto, entende-se que a utilização do sand box e a realização de oficinas de 

testes foram as principais ações relacionadas ao comportamento de AG Experimentação       

(Objetivo 2). 

 

4.2.6. Exploração de diferentes perspectivas 

O comportamento de AG Exploração de diferentes perspectivas é entendido como 

“ações de conversação dos membros das equipes para explorar, compartilhar 

conhecimento, opiniões e perspectivas diferentes” (SAVELSBERGH et al., 2009, p. 

591). 

O comportamento de AG Exploração de diferentes Perspectivas foi relatado pelas 

equipes e pelos líderes, sendo categorizado com os seguintes tipos: Perspectiva da JK -  

conversações cujo conteúdo versava sobre as crenças, pressupostos ou premissas trazidas 

pelas equipes e líderes; Perspectiva da Consultoria – conversações sobre o conhecimento 

da consultoria e sobre o modus operandi adotado para o compartilhamento e aplicação 

desse conhecimento na implementação do ERP. 

Experimentação

Líderes Equipe

Divergentes •Não foram relatados •Não foram relatados

Convergentes •Experimentação para aprendizagem

Participantes
Relatos
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A predominância das menções nos relatos das equipes para o comportamento de AG 

Exploração de diferentes perspectivas ocorreu no comportamento categorizado como 

Perspectiva da JK (13 menções - 65 %) seguido do comportamento categorizado como 

Perspectiva da consultoria (sete menções – 35%) -Tabela 10. 

Tabela 10 – Comportamento de AG Exploração de diferentes perspectivas relatados 

pelas equipes. 

Exploração de diferentes perspectivas f fR (%) fAC (%) 

Perspectiva da JK 13 65% 65% 

Perspectiva da consultoria 7 35% 100% 

TOTAL 20 1 - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os líderes relataram apenas o comportamento de AG Exploração de diferentes 

perspectivas categorizado como Perspectiva da JK, num total de uma menção - Tabela 

11. 

Tabela 11 – Comportamento de AG Exploração de diferentes perspectivas relatado pelos 

líderes. 

Exploração de diferentes perspectivas f fR (%) fAC (%) 

Perspectiva da JK 1 100% 100% 

TOTAL 1 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os membros das equipes em geral percebiam que o conhecimento que a consultoria 

possuía sobre o ERP era um fator importante para as equipes, conforme relatam o 

Membro 10 de Equipe e o Membro 7 de equipe: “Primeiro que você lidar com a 

consultoria quatro anos é algo que te traz um conhecimento muito grande. [Sic] Tinha 

pessoas que andou [Sic] o mundo, pessoas que trouxe muita informação” (Membro 10 de 

Equipe),  

Interessante que assim, quando você vê o SAP no começo, quem 

manuseia o SAP (consultoria) é como se estivesse fazendo 

malabarismo com os dedos e aciona muito rápido tudo, você nem 

vê o número da transação (Membro 7 de Equipe). 

Entretanto, cabe destaque para a convergência dos relatos das equipes e dos líderes acerca 

das dificuldades em lidar com a premissa de que a JK deveria adequar seus processos a 

um ERP com pouca ou nenhuma customização, num prazo exíguo e sem conhecimento 

sobre o novo sistema, fazendo com que as conversações sobre esse tema com a 
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consultoria se tornassem, eventualmente, acaloradas: “Até alinhar todas essas 

integrações, alinhar o processo dentro da consultoria que veio com uma ideia na cabeça 

de um modelo standard e isso pra se encaixar nos processos da JK teve várias mudanças” 

(Membro 1 de Equipe),– “O pessoal da consultoria chegava com uma missão que era 

implantar aquele negócio” (Membro 12 de Equipe), “O diagnóstico foi ruim, a percepção 

foi ruim e o ouvido foi ruim, porque mesmo quando era informado pra eles que aquilo (o 

prazo) tava subdimensionado, não era considerado” (Líder 2), “Eles trouxeram toda 

metodologia e nós não conhecíamos nada de SAP” (Líder 3). 

O Quadro 13 apresenta os aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Exploração de diferentes perspectivas. 

Quadro 13 - Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de exploração de 

diferentes perspectivas 

Exploração de diferentes perspectivas 
 

Líderes Equipe 

Divergentes •Não foram relatados. •Perspectiva da consultoria 

Convergentes •Perspectiva da JK 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em síntese, a partir dos relatos das equipes e dos líderes pode-se identificar a ocorrência 

do comportamento de AG Exploração de diferentes perspectivas (Objetivo 1). 

A descrição de como ocorreu o comportamento de AG Exploração de diferentes 

perspectivas deve considerar as argumentações das equipes e dos líderes em favor da 

manutenção dos processos existentes na JK e a premissa da consultoria de implementar o 

ERP no prazo contratual e com customização mínima. 

Os membros das equipes e os líderes possuíam, em sua maioria (83% dos entrevistados), 

muita experiência nos processos (mais de 10 anos), o que lhes conferia uma capacidade 

de argumentação sobre as perspectivas da JK baseada em fatos vividos. 

A consultoria, por sua vez, tinha a perspectiva de implementar o ERP dentro do prazo 

contratado, com o mínimo de customização, fazendo surgir, como consequência, uma 

significativa diferença de perspectivas entre as equipes e a consultoria. 

Essa diferença de perspectivas contribuiu para as discussões entre as equipes e a 

Participantes 
Relatos 
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consultoria propiciando a troca de opiniões, conhecimento a respeito do funcionamento 

ERP e dos processos da JK. 

É possível descrever como o comportamento de AG Exploração de diferentes 

perspectivas ocorreu ao se considerar a diferença de perspectivas presente nas discussões 

das equipes e líderes que defendiam a manutenção de grande parte dos processos da JK e 

da consultoria que defendia a implantação do ERP no prazo contratual com a menor 

customização possível do ERP (Objetivo 2). 

 

4.2.7. Comunicação de erros 

O comportamento de AG Comunicação de erros pode ser entendido como a ação de 

comunicar os erros coletivamente para preveni-los (SAVELSBERGH et al. 2009, p. 591). 

O comportamento de AG Comunicação de erros foi relatado apenas pelas equipes e foi 

categorizado como Ações de comunicação de erros – ações para a comunicação ou o 

registro de erros com vistas à prevenção de erros recorrentes no futuro. 

As menções sobre as ações de comunicação de erros relatadas pelas equipes totalizaram 

três – Tabela 12 - e se concentraram em ações de comunicação ocorridas em reuniões ou 

no uso de ferramentas tecnológicas para a formalização e comunicação dos erros. 

Tabela 12 – Comportamento de AG Comunicação de erros, relatado pelas equipes. 

Comunicação de erros f fR (%) fAC (%) 

Ações de comunicação de erros 3 100% 100% 

TOTAL 3 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A formalização de erros em sistemas informatizados foi uma solução trazida pela 

consultoria com o objetivo de permitir que os erros, do sistema ERP ou de inadequação 

dos processos, fossem registrados de modo que busca da solução desses erros, assim 

como as ações de prevenção a serem tomadas para que eles não ocorressem novamente, 

pudessem ser geridas pelos líderes do projeto. 

O relato do Membro 5 de Equipe aborda as ações de correção de erros ocorridas por meio 

de discussões nas reuniões entre as equipes, líderes e consultoria: 
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Agora os erros encontrados ao longo do projeto eram acompanhados 

semanalmente, não era erro que ia se descobrir no futuro, você já 

mapeava, mitigava tudo isso nas reuniões, de várias instâncias, seja da 

liderança, correção de rumo, Reorientações, com a equipe da 

consultoria também, obviamente. Isso era tudo mapeado e identificado e 

corrigido ao longo do projeto (Membro 5 de Equipe).  

No relato do Membro de Equipe 12 abaixo, pode-se perceber as ações referentes à 

formalização de erros em sistema trazido pela consultoria: 

A Consultoria trouxe e foi muito legal: pra cada teste que você fazia, 

cada erro que você encontrava, estava lá no sistema documentado, você 

entrava pegava a documentação pegava as soluções né?! Então aquilo 

foi muito útil, porque a gente realmente, você olhava e assim, vamos 

fazer desse jeito aqui e seguia em frente, você sempre estava dando um 

passo além (Membro de Equipe 12). 

O Quadro 14 apresenta a síntese dos aspectos convergentes e divergentes do 

comportamento de comunicação de erros. 

Quadro 14 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Comunicação de erros. 

Comunicação de erros 
 

Líderes Equipe 

Divergentes 
•Não foram 

relatados 
•Ações de comunicação de erros 

Convergentes •Não foram relatados 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em resumo, os relatos das equipes permitem identificar a ocorrência do comportamento 

de AG Comunicação de erros (Objetivo 1) 

Os erros podiam estar situados no próprio ERP ou nos processos, documentos e 

procedimentos da JK e uma vez identificados eles deviam ser registrados em um sistema 

trazido pela consultoria para essa finalidade, cujo nome foi omitido por sigilo. 

A estrutura de reuniões se destinava, dentre outras finalidades, ao acompanhamento da 

evolução dos erros do projeto e, além disso existiam dois “Painéis de Gestão à Vista” 

instalados em pontos de grande circulação de pessoas que apresentavam de forma on line 

o andamento das soluções de erros, status das atividades, dentre outras informações   -    

Figura 9. 
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É possível considerar como o comportamento de AG Comunicação de erros ocorria a 

partir das reuniões de acompanhamento do projeto, nas quais ocorriam discussões sobre 

os erros com o uso de sistemas para gestão de erros. Havia também no ambiente do 

projeto “painéis de gestão à vista” em locais de grande circulação de pessoas que 

apresentavam o status das soluções e demais informações consideradas relevantes para o 

projeto (Objetivo 2). 

Figura 9 – Painel de gestão à vista do projeto ERP 

 

Fonte: Dados da pesquisa – imagem obtida pelo autor no acervo de fotos do Projeto ERP 

 

4.2.8. Reflexão sobre resultados 

O comportamento de AG Reflexão sobre os resultados pode ser entendido como a 

capacidade da Equipe de avaliar e aprender olhando para os acontecimentos do passado 

ou do futuro (EDMONDSON, 1999; SAVELSBERGH et al.,2009). 

O comportamento AG Reflexão sobre os resultados foi relatado apenas pelas equipes e 

foi categorizado como Reflexão coletiva sobre os resultados – percepção de que os 

acontecimentos que já ocorreram ou que estão por acontecer são relevantes para a 

Equipe. 

As equipes relataram o comportamento de AG Reflexão sobre os resultados em um total 
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de duas menções, conforme Tabela 13. 

Tabela 13 – Comportamento de AG Reflexão sobre os resultados relatados pelas equipes 

Reflexão sobre os resultados  f fR (%) fAC (%) 

Reflexão coletiva sobre os resultados  2 100% 100% 

TOTAL 2 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O relato do Membro 5 de equipe sugere a identificação do comportamento de Ag 

Reflexão sobre os resultados a partir da estrutura de reuniões que era o meio pelo qual 

as Equipes realizavam a reflexão sobre os resultados alcançados: “Então essa estrutura de 

reuniões funcionou muito bem, o acompanhamento era contínuo, com metas e resultados 

e defeitos apresentados e os tratamentos, os tempos” (Membro 5 de equipe). 

As reflexões sobre os resultados do projeto contribuíram para um entendimento de que os 

membros das equipes que participaram do projeto poderiam vir a ser convidados a 

participarem de outros projetos relevantes no futuro, caracterizando o olhar sobre os 

possíveis acontecimentos do futuro, conforme relato do Membro 7 de equipe: 

Outra coisa que é muito importante, eu falo e acredito muito nisso, o 

fato de criar uma área nova para um projeto dessa dimensão da 

companhia, é uma oportunidade [...] Criar um local onde as pessoas 

tivessem um desejo de trabalhar, mas não só uma pessoa, mas muitas, 

que elas olhariam lá e falariam daqui a cinco anos eu quero estar lá 

dentro, de alguma forma trabalhando lá dentro, porque lá é bom, tem 

crescimento na carreira[...] (Membro 7 de Equipe). 

Não houve relatos dos líderes sobre o comportamento de Reflexão dos resultados, desse 

modo, não houve aspectos convergentes ou divergentes nos relatos das equipes e dos 

líderes – (Quadro 15). 

Em resumo, os relatos das equipes sugerem a identificação do comportamento de AG 

Reflexão sobre os resultados (Objetivo 1). 

A maneira como esse comportamento ocorreu pode estar associada à dinâmica do 

projeto, nas discussões do dia-a-dia, nas reuniões de acompanhamento e avaliação e no 

entendimento das equipes que consideraram os resultados do projeto como uma 

oportunidade para a atuação em outros projetos futuros e relevantes da JK (Objetivo 2). 

 



87 

 

Quadro 15 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento Reflexão sobre os 

resultados 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.9. Compartilhamento 

O comportamento de AG Compartilhamento é situado por Decuyper et al. (2010) como 

um dos BTLB e é definido como  

o processo de comunicação de conhecimento, competências, 

opiniões ou pensamentos criativos de um dos membros das 

equipes para os outros membros, que não estão ainda 

familiarizados com a informação (DECUYPER et al., 2010).  

O comportamento de AG Compartilhamento foi relatado pelas equipes e pelos líderes e 

foi categorizado nos seguintes tipos: Membros das equipes - comportamento de 

compartilhamento entre os membros da própria Equipe; Áreas externas – 

compartilhamento com outras áreas externas ao projeto; Consultoria - compartilhamento 

entre a consultoria e as equipes; Entre equipes - compartilhamento realizado entre as 

equipes do projeto; Entre líderes – compartilhamento realizado entre os líderes do projeto 

e On the job - compartilhamento realizado de forma prática e informal pelos membros 

das equipes. 

A predominância das menções das equipes sobre o comportamento de AG 

Compartilhamento ocorreu de seguinte forma: Membros das equipes (oito menções – 

40%), Áreas externas (quatro menções – 20%) e Consultoria (três menções – 15%) - 

Tabela 14. 

 

 

Reflexão sobre os resultados

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve relatos
•Reflexão sobre os 

resultados;

Convergentes •Não foram identificados.

Participantes
Relatos
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Tabela 14 – Comportamento de AG Compartilhamento relatado pelas equipes  

Compartilhamento  f fR(%) fAC(%) 

Membros das equipes 8 40% 40% 

Áreas externas 4 20% 60% 

Consultoria 3 15% 75% 

Entre equipes 2 10% 85% 

Entre líderes 2 10% 95% 

On the job 1 5% 100% 

TOTAL 20 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por sua vez, os líderes relataram o comportamento de AG Compartilhamento entre os 

membros das equipes num total de seis menções - Tabela 15. 

 Tabela 15– Comportamento de AG Compartilhamento relatado pelos líderes 

Compartilhamento  f fR(%) fAC(%) 

Membros das equipes 6 100% 100% 

TOTAL 6 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A congruência dos relatos do Membro 8 de Equipe, Membro 11 de Equipe e Líder 2, 

referente ao comportamento de AG Compartilhamento, pode ser evidenciada conforme 

abaixo: 

Daí depois fui conversando com o pessoal da equipe aqui vendo a parte 

de manutenção, como funcionava a manutenção do equipamento, daí fui 

vendo como eu poderia adequar pra fazer a manutenção dos veículos 

(Membro 8 de Equipe), 

É algo que vejo que colaborei para o meu grupo foi o que criei, que a 

gente chamou a cartilhinha do aprender a ler e escrever, que é o 

Caminho Suave. A gente criou o Caminho Suave do PS. Então eu 

montei um treinamento só pra nosso grupo porque eles não conheciam 

como funcionava o SAP. [...] A nossa metodologia foi mais de tentar 

como passar conhecimento adquirido pra outras pessoas (Membro 11 de 

Equipe), 

“Muito do conhecimento, do fluxo do conhecimento vinha da equipe pra liderança ou da 

liderança pra equipe. Essa sinergia ela aconteceu [...], aquela equipe virou um motor” 

(Líder 2). 

Os líderes mantinham com as equipes um cronograma de reuniões intenso para o 

acompanhamento da execução das atividades. 
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Por sua vez, as equipes discutiam em profundidade o modus operandi das tarefas do dia-

a-dia do projeto, o que se constituía em uma necessidade de compartilhamento e em 

muitas oportunidades esse compartilhamento ocorria com a participação do líder. 

As equipes e os líderes convergiram nos relatos referentes ao comportamento de AG 

Compartilhamento categorizado como Membros da equipe, (Quadro 16) 

Esse fato pode explicar a convergência das menções sobre o comportamento de AG 

Compartilhamento revelado nos relatos dos líderes e das equipes, assim como a 

assimetria dessas menções, uma vez que os líderes relataram apenas o compartilhamento 

entre os membros das equipes do projeto. 

O comportamento de AG Compartilhamento entre os membros das equipes se constituía 

em uma característica acentuada e entendida como adequada, dadas as dificuldades em 

operar um sistema cujas funcionalidades ainda eram desconhecidas pelas equipes. 

Quadro 16 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de 

Compartilhamento. 

Compartilhamento  
 

Líderes Equipe 

Divergentes 
 

Não foram 

relatados 

•Áreas externas; 

•Consultoria; 

•Entre equipes; 

•Entre líderes; 

•On the job; 

Convergentes • Membros das Equipes 

Fonte: elaborado pelo autor 

Cabe destacar que a infraestrutura disponibilizada às equipes foi planejada para facilitar 

essa característica, uma vez que o layout do mobiliário, sistemas, divisórias, disposição 

das equipes no projeto e salas de reuniões tinham o objetivo de facilitar a interação entre 

as pessoas e, por conseguinte, o comportamento de AG Compartilhamento. Outra ação 

foi a montagem de grupos de e-mails para compartilhamento de assuntos específicos. 

Em resumo, os relatos das equipes e dos líderes permitem identificar o Comportamento 

de AG Compartilhamento (Objetivo 1). 

Participantes 
Relatos 
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A forma como esse comportamento ocorreu está relacionada às ações de comunicação 

das equipes por meio das quais se realizavam compartilhamento de conhecimento, 

competências, opiniões, no ambiente interno entre os membros das equipes, consultoria e 

líderes e externo com outras equipes e áreas externas ao projeto (Objetivo 2). 

 

4.2.10. Conflitos construtivos 

A pesquisa realizada por Decuyper et al. (2010) situou o comportamento AG Conflitos 

construtivos na categoria BTLB. 

O comportamento de aprendizagem denominado como AG Conflitos construtivos é 

definido como “a consequência da diversidade de conhecimento, opinião ou identidade 

dentro de uma equipe” (RAES et al., 2016, P.3). 

Os relatos do comportamento de AG Conflitos construtivos foram categorizados na 

pesquisa da seguinte forma: Internos - quando estes ocorreram dentro da própria equipe; 

Externos - quando ocorrem fora das equipes e Consultoria – quando os conflitos se 

davam entre as equipes e a consultoria do projeto.  

As equipes relataram a predominância de conflitos internos (19 menções – 83%), seguido 

de conflitos com a consultoria (três menções – 13%) e houve apenas uma menção aos 

conflitos externos – Tabela 16. 

Os líderes relataram a predominância de conflitos com a consultoria (seis menções - 

67%) e externos (duas menções – 22%) e houve uma menção sobre conflitos internos -           

Tabela 17. 

Entende-se que a assimetria da quantidade de menções entre as equipes e os líderes para 

os conflitos internos, com a consultoria e externos, pode estar relacionada ao fato de que 

havia uma maior necessidade de interação entre os membros das equipes para a resolução 

dos problemas. 

Nesse contexto, cabia aos líderes uma interlocução mais intensa com a consultoria e com 

os atores externos do projeto, resultando daí os conflitos com esses atores. 
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Tabela 16 – Comportamento de AG Conflitos construtivos relatados pelas equipes. 

Conflitos construtivos f fR (%) fAC (%) 

Internos 19 83% 83% 

Consultoria 3 13% 96% 

Externos 1 4% 100% 

TOTAL 23 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 17 – Comportamento de AG Conflitos construtivos relatados pelos líderes 

Conflitos construtivos f fR(%) fAC(%) 

Consultoria 6 67% 67% 

Externos 2 22% 89% 

Internos 1 11% 100% 

TOTAL 9 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os relatos do Membro 2 de Equipe, Membro 1 de Equipe e Membro 12 de Equipe 

sugerem que os conflitos representavam de fato uma oportunidade para que acertos e 

melhorias no projeto: “Eram conflitos de acerto. Vamos conversar, tem que ser assim, 

tem que ser assado, vamos deixar alguém decidir então [...], eram conflitos de ideias.” 

(Membro 2 de Equipe), “A partir do momento que você tem esse objetivo, os conflitos 

existentes, eles têm que ser sempre visando o melhor, não piorar e não colocar tudo a 

perder.” (Membro 1 de Equipe), “[...] quando eu falo conflito, não é necessariamente algo 

ruim, você tem um bom conflito, que você só avança no conflito se todo mundo estiver 

de acordo [...]” (Membro 12 de Equipe). 

O líder 1 destacou a existência do comportamento como base para superação das 

dificuldades: “As dificuldades foram superadas na base do conflito” (Líder 1).  

Os líderes e as equipes não relataram divergências em relação ao comportamento 

Conflitos Construtivos –(Quadro17). 

Pelo exposto, a partir dos relatos das equipes e dos líderes pode-se afirmar que é possível 

identificar a existência do comportamento de AG denominado Conflitos Construtivos 

(Objetivo 1). 
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Quadro 17 – Aspectos divergentes e convergentes do comportamento de AG Conflitos 

Construtivos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O comportamento de AG Conflitos construtivos se deu no contexto do projeto como o 

meio pelo qual os membros das equipes manifestavam desacordo de opiniões 

internamente com os demais membros, externamente com atores externos ao projeto e 

com a consultoria do projeto, tendo como contra argumentação novas formas construtivas 

de entender os problemas (RAES et al., 2016) (Objetivo 2). 

O comportamento era manifesto quando da ocorrência de diálogos e discussões (SENGE, 

2006) que se davam internamente entre os membros das equipes, entre os membros das 

equipes com os atores externos ao projeto e com a consultoria. 

Esses diálogos e discussões ocorriam em reuniões de acompanhamento e avaliação do 

andamento das ações do projeto, assim como quando da execução das atividades no dia a 

dia do projeto.  

Assim sendo, pode-se compreender a forma como ocorria o comportamento de AG 

Conflitos construtivos no projeto, a saber: a partir de diálogos e discussões que se 

davam em reuniões de acompanhamento e avaliação e na execução das atividades do dia 

a dia do projeto e cabe destaque a percepção do aspecto positivo dos conflitos como 

indutor de resolução de problemas (Objetivo 2). 

 

4.2.11. Reflexividade da Equipe 

O comportamento de AG Reflexividade da Equipe é definido como a capacidade da 

Equipe de refletir sobre “a realidade atual, os objetivos finais da equipe e as diferentes 

Conflitos construtivos

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve •Não houve

Convergentes

•Consultoria

•Externos:

•Internos: 

Participantes

Relatos
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ações possíveis para preencher a diferença entre esses dois estados” (RAES et al., 2016, 

p.3) 

O comportamento de AG Reflexividade da equipe foi relatado pelas equipes e pelos 

líderes e foi categorizado como Processos – Reflexões coletivas sobre processos. 

As equipes relataram sete menções sobre o comportamento de AG Reflexividade da 

equipe – tabela 18. 

Tabela 18 – Comportamento de AG Reflexividade da equipe relatado pelas equipes 

Reflexividade da Equipe f fR (%) fAC (%) 

Processos 7 100% 100% 

TOTAL 7 100% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As equipes relataram a ocorrência do comportamento de AG Reflexividade da equipe no 

dia a dia do projeto por meio de reuniões, apresentações ou discussões. 

Entende-se que o comportamento de AG Reflexividade da equipe contribuiu para a 

reflexão sobre a realidade que era vigente à época do projeto e a realidade que se 

pretendia alcançar, contribuindo para o estabelecimento das ações que poderiam ser 

tomadas para preencher as lacunas identificadas entre as duas realidades. 

Pode-se afirmar que o comportamento propiciou a reflexão sobre a forma como foi 

construído o conhecimento do ERP tendo como consequência o entendimento, em nível 

mais integrado, sobre os processos internos da JK, conforme relato do membro 10 de 

Equipe: 

aprendizado é algo intangível, cada um assimila ou adquire de uma 

forma, mas a forma que aconteceu, tanto de você conhecer não só a sua 

frente funcional e seus processos, você conhecia os processos de outras 

áreas, de outras frentes, por meio de reuniões, por meio de 

apresentações de problemas, por meio de discussões (Membro 10 de 

Equipe). 

Os líderes relataram duas menções sobre o comportamento de AG Reflexividade da 

Equipe - tabela 19.  
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Tabela 19 – Comportamento de AG  Reflexividade das equipes relatado pelos líderes 

Reflexividade da Equipe f fR(%) fAC(%) 

Processos 2 100% 100% 

TOTAL 2 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O relato do líder 3 indica a ocorrência do comportamento de AG Reflexividade da 

equipe e sugere que o comportamento facilitava a aprendizagem no dia a dia do projeto:  

[...] por exemplo, descobre alguma coisa no time, aí o time pergunta pra 

Auditoria, a gente fica fazendo pequenos fóruns daquele problema e a 

gente vai descobrindo coisas que as vezes não são nem do SAP, são das 

áreas que estão fazendo erradas ainda, aprendendo, então assim no caso 

do HR a gente ainda está aprendendo muita coisa. (Líder 3). 

O Quadro 18 apresenta os aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Reflexividade da equipe. 

Em resumo, a partir dos relatos das equipes e dos líderes é possível identificar a 

ocorrência do comportamento de AG Reflexividade da equipe (Objetivo 1). 

Esse comportamento se dava quando as equipes construíam, desconstruíam e 

reconstruíam coletivamente os modelos mentais compartilhados sobre o conhecimento do 

ERP (DECUYPER et al. 2010). 

Quadro 18 – Aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Reflexividade da equipe. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A descrição de como esse comportamento ocorreu deve considerar as reflexões das 

equipes ocorridas durante reuniões, apresentações e discussões sobre a realidade vigente, 

futura e as sobre as ações para o preenchimento das lacunas das duas situações. 

Reflexividade da Equipe

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve; •Não houve;

Convergentes •Processos;

Participantes

Relatos
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Nesse aspecto percebe-se que tais reflexões contribuíram para que as equipes tivessem 

um entendimento dos processos como algo integrado e que as aprendizagens grupais 

sobre o ERP foram e continuaram sendo, em parte, fruto dessas reflexões. (Objetivo 2). 

 

4.2.12. Atividade da Equipe 

O comportamento de AG Atividade da equipe pode ser entendido como a aprendizagem 

decorrente das ações coletivas de mobilização de meios físicos e psicológicos com vistas 

ao atingimento de objetivos da Equipe (DECUYPER et al. 2010). 

O comportamento denominado AG Atividade da equipe foi descrito pelas equipes e 

líderes e foi categorizado como Experimentação – ações de experimentação coletiva e 

Compartilhamento – ações de compartilhamento coletivo. 

A predominância das menções entre as equipes se deu da seguinte forma 

Compartilhamento (quatro menções – 80%), seguida de experimentação, com uma 

menção – (Tabela 20). 

Tabela 20– Comportamento de AG Atividade da Equipe das equipes 

Atividade da Equipe f fR(%) fAC(%) 

Compartilhamento 4 80% 80% 

Experimentação 1 20% 100% 

TOTAL 5 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os relatos das equipes sugerem a ocorrência do comportamento de AG Atividade de 

equipe no que refere às ações empreendidas pelas equipes de forma coletiva, as quais 

destacam-se: 

Compartilhamento – as ações de compartilhamento coletivo incluíram a montagem de 

grupos de e-mails para compartilhamento de assuntos específicos de determinado módulo 

do SAP, conforme relatado pelo Membro 9 de equipe: “Quando alguém tinha alguma 

dúvida perguntava ou passava um e-mail e foi criado o grupo MM, todo mundo ficava a 

par dos assuntos” (Membro 9 de Equipe). 
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As equipes realizarem treinamentos internos para determinados grupos e sobre temas 

específicos, conforme relatado pelo Membro 11 de Equipe: “Então eu montei um 

treinamento só pra nosso grupo porque eles não conheciam como funcionava o SAP.” 

(Membro 11 de Equipe) 

Experimentação - As equipes relataram o uso do recurso sand box como um meio de 

realizar experimentações coletivas durante a fase de aprendizagem do ERP, conforme 

mencionado em 5.1.5. 

Os líderes também relataram o comportamento de Atividade de Equipe e foram utilizadas 

as mesmas categorias das equipes (Compartilhamento e Experimentação). 

A predominância dos relatos dos líderes se deu para a categoria Compartilhamento (duas 

menções - 50%), seguida da categoria Experimentação com uma menção – (Tabela 21) 

Tabela 21 – Comportamento de AG Atividade da equipe relatado pelos líderes 

Atividade da 

Equipe 
f fR(%) fAC(%) 

Compartilhamento 2 67% 67% 

Experimentação 1 33% 100% 

TOTAL 3 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O relato do Líder 3 sugere a ocorrência do comportamento de AG Atividade em equipe 

e corrobora o que foi relatado pelas equipes sobre os eventos internos de disseminação de 

conhecimento, nos quais as equipes realizavam o repasse coletivo do conhecimento: 

Primeiro que um assistia à aula do outro, uma acompanhava o teste do 

outro e muita pergunta por que, por exemplo, o módulo de time era 

muito diferente do que era da JK, então a gente ficava ali, o [nome 

omitido] dava aula pra equipe, a [nome o omitido  por sigilo]  dava aula 

pra equipe  (Líder 3). 

O Quadro 19 apresenta os aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG 

Atividade da Equipe. 

Em resumo, os relatos das equipes e dos líderes sugerem a identificação do 

comportamento de AG Atividade da Equipe (Objetivo 2). 
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Quadro 19 - aspectos convergentes e divergentes do comportamento de AG Atividade da 

Equipe 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A descrição de como o comportamento de AG Atividade da equipe ocorreu no contexto 

do projeto ERP, deve considerar as ações coletivas de compartilhamento ocorridas por 

meio da criação grupos específicos de e-mails para que a informação chegasse 

instantaneamente para toda a equipe além da realização de eventos de compartilhamento 

em que os membros das equipes ensinavam uns aos outros a forma correta de se entender 

os processos e o ERP. 

No que se refere à experimentação os líderes e as equipes relataram o uso do recurso sand 

box como o meio pelo qual as equipes realizavam experimentações coletivas       

(Objetivo 2). 

 

4.2.13. Travessia de fronteiras 

O comportamento de AG Travessia de fronteiras é descrito como o ato de “compartilhar 

e ou construir o conhecimento com indivíduos ou unidades fora dos limites da Equipe” 

(RAES et al., 2016, p.3). 

Os relatos das equipes e dos líderes apontam para a ocorrência do comportamento de AG 

Travessia de fronteiras nas seguintes categorias: Busca de feedback – Ações de busca 

de feedback fora dos limites da Equipe e Compartilhamento – Ações de 

compartilhamento fora dos limites da Equipe. 

A predominância dos relatos entre as equipes se deu na subcategoria Busca de feedback 

(três menções – 60%) seguida da Compartilhamento (duas menções – 40%) - tabela 22. 

 

Atividade em Equipe

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve •Não houve

Convergentes
•Compartilhamento;

•Experimentação; 

Participantes

Relatos
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Tabela 22 – Comportamento de AG Travessia de fronteiras relatado pelas equipes  

Travessia de fronteiras f fR (%) fAC (%) 

Busca de feedback 3 60% 60% 

Compartilhamento 2 40% 100% 

TOTAL 5 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Entre os líderes houve apenas uma menção em cada subcategoria – tabela 23 

Tabela 23 – Comportamento de AG Travessia de fronteiras relatado pelos líderes 

Travessia de fronteiras f fR (%) fAC (%) 

Busca de Feedback 1 50% 50% 

Compartilhamento 1 50% 100% 

TOTAL 2 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os relatos das equipes e dos líderes apontam a ocorrência do comportamento de AG 

Travessia de fronteiras por meio de ações de Busca de feedback junto às áreas externas 

ao projeto, às Autoridades Funcionais e de Compartilhamento com as áreas externas ao 

projeto. 

O relato do Membro 6 de Equipe esclarece que as ações de Busca de feedback junto às 

áreas externas e às Autoridades Funcionais ocorriam quando as equipes necessitavam da 

anuência dessas unidades externas ao projeto: “E cada sub módulo era discutido com 

Autoridade Funcional e as pontas. Então antes de fechar os fluxos e documentos a gente 

sentava com as unidades de negócio e depois com a Autoridade Funcional” (Membro 6 

de Equipe). 

O Membro 8 de Equipe, o Membro12 de Equipe e o Líder 1 relataram que os 

representantes de outras unidades eram chamados para uma avaliação mais crítica do 

cenário, caracterizando a busca de feedback de atores externos ao projeto:  

Chamava representantes de diversas unidades pra que mandassem 

alguns representantes pra que todos reunidos eu apresentava aquele 

desenho, aquele fluxo E recebia críticas, analisava, tinha feedback e daí 

a partir disso a gente fazia ajustes necessários (Membro 8 de Equipe). 

A unidade de negócio que mais fazia isso deslocou um funcionário pra 

lá, pra ele saber como ele exatamente deveria fazer, ele acertou um 
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monte de problemas que tinha no próprio fluxo que a gente desenhou 

(Membro 12 de Equipe). 

“A gente buscava feedback entre as Autoridades funcionais pra garantir que tudo estava 

andando dentro do esperado [...]”( Líder 1). 

O Quadro 20 apresenta os aspectos convergentes e divergentes dos relatos das equipes e 

dos líderes. 

Quadro 20 - aspectos convergentes e divergentes dos relatos das equipes e dos líderes. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em síntese, os relatos das equipes sugerem a identificação do comportamento de AG 

Travessia de fronteiras (Objetivo 1). 

 A descrição de como o comportamento de AG Travessia de fronteiras ocorreu no 

contexto de implementação do ERP deve considerar as dinâmicas de busca de feedback e 

de compartilhamento. 

A busca de feedback junto aos atores externos, ocorria à medida que o projeto de 

implementação do ERP se desenvolvia, pois, as equipes julgavam necessário terem o 

apoio em suas decisões. 

Em relação ao compartilhamento, cabia às equipes o compartilhamento das experiências, 

habilidades e conhecimento adquiridos tanto internamente quanto externamente e essa 

ações se desenvolviam por meio de apresentações, palestras, cursos e nas discussões 

sobre o projeto (objetivo 2).  

 

4.3.Itens identificados na literatura e não encontrados na pesquisa 

As equipes relataram todos os comportamentos de Aprendizagem Grupal identificados na 

literatura. 

Travessia de fronteiras

Líderes Equipe

Divergentes •Não houve •Não houve

Convergentes
•Compartilhamento;

•Busca de feedback;

Participantes

Relatos
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Entretanto, o mesmo não ocorreu com líderes, uma vez que eles não relataram os 

seguintes comportamentos de AG: 

a. Co-Construção de sentido;  

b. Comunicação de erros;  

c. Reflexão sobre resultados;  

Os líderes não mencionaram também em seus relatos o comportamento de Exploração de 

diferentes perspectivas na subcategoria: perspectiva da consultoria e o comportamento de 

Compartilhamento nas subcategorias: áreas externas, consultoria, entre equipes, entre 

líderes e on the job. 

A ausência desses relatos por parte dos líderes será o ponto de análise dos itens a seguir. 

 

4.3.1. Co-construção de sentido 

O comportamento de AG Co-construção de sentido, já definido anteriormente, ocorria 

principalmente quando as equipes realizavam discussões internas e externas sobre as 

novas dinâmicas organizacionais, novos códigos que passariam a ser adotados na JK e no 

entendimento das contribuições das equipes para a compreensão das mudanças que 

seriam implementadas com o advento do ERP. 

Nesse contexto, os líderes tiveram um envolvimento menos intenso nessas discussões, 

uma vez que as suas atividades estavam centradas no planejamento, coordenação, 

acompanhamento das rotinas do projeto. 

Esse nível menor de interação nas discussões pode ter contribuído para que os líderes não 

percebessem de modo mais intenso as alterações das realidades existentes e os novos 

significados gerados pelas discussões. 

Entende-se que essa ausência pode estar relacionada à menor intensidade das interações 

nas discussões se comparadas às discussões empreendidas pelas equipes sobre o tema. 
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4.3.2. Comunicação de erros  

As ações de comunicação de erros ocorriam quando da realização de reuniões, discussões 

do dia a dia e na utilização de painéis eletrônicos denominados “Painéis de gestão a vista” 

que dentre outras informações forneciam as informações sobre o andamento do projeto, 

os erros identificados e a evolução das suas resoluções. 

Entretanto, os líderes não relataram as ações de comunicação de erros conforme definidas 

na teoria.  

Entende-se que os líderes não relataram as ações de comunicação de erros por estarem 

imersos em situações de intenso estresse e não sendo capazes de lembrarem-se dessas 

ações durante a realização do grupo focal 

 

4.3.3. Reflexão sobre os resultados  

Entende-se que os líderes estavam submetidos a um regime de pressão constante e 

intenso fazendo com que o nível de estresse permanecesse alto, principalmente quando da 

aproximação da data de go live. 

O relato do Líder 4 evidencia o regime de pressão que os líderes estavam submetidos: 

Líder 4: “Foi um momento em que nós estávamos na tentativa e erro, a 

gente chegou num momento em que não dava pra procurar pensar, 

acabou o tempo de pensar, a gente tem uma data de go live que a gente 

vai precisar implantar chova ou faça sol, então a gente foi muito mais 

testando e errava e voltava e corrigia e ajustava.” 

Este fato pode ter contribuído para que os líderes desconsiderassem as ações de reflexão 

sobre os resultados nas atividades das equipes uma vez o foco era o ERP e seu 

funcionamento até o dia do go live. 

O regime de pressão, assim como pode ter contribuído para que a discussão e reflexão 

sobre os resultados não acontecessem entre os líderes, uma vez que estes estavam por 

demais assoberbados pelas tarefas da rotina de resolver os problemas do projeto e sabe-se 

que em situações dessa natureza “tanto a reflexão quanto a discussão, simplesmente não 

ocorrem” (EDMONDSON, 2002, p. 130).  
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4.3.4. Compartilhamento 

Os líderes se mantiverem muito próximos às equipes e cumpriam um extenso cronograma 

de reuniões com vistas ao acompanhamento da execução das atividades. 

Essas reuniões permitiam também o compartilhamento intenso de conhecimento, ideias, 

competências entre os líderes e as equipes. 

Entretanto cabia às equipes o compartilhamento com os atores externos ao projeto sendo 

papel dos líderes as atividades de coordenação e acompanhamento das rotinas do projeto. 

O relato do Líder 2 revelou a crença de que o conhecimento estava sedimentado apenas 

nas equipes e que, portanto, ainda não havia sido compartilhado: “[...] o conhecimento ele 

ficou lá dentro, a expertise da JK em desenvolver ERP e implantar ERP não é da JK, a 

expertise é das equipes” (Líder 2). 

Essa crença pode ter contribuído para que os líderes não identificassem o 

compartilhamento com os demais atores do projeto. 

 

4.3.5. Exploração de diferentes perspectivas  

A principal diferença de perspectiva do projeto era manifesta entre os líderes e a 

consultoria. 

Os líderes do projeto possuíam em sua maioria (75%) mais de 20 anos de experiência nos 

processos. 

O Líder 1 relatou que o motivo da sua designação foi justamente o fato dele possuir larga 

experiência nos processos e nos sistemas corporativos da JK: 

No meu caso também foi o superintendente que me chamou e me 

informou de que, em função da minha experiência em projetos e 

também grande parte do meu conhecimento dos sistemas corporativos 

da empresa que eu já tinha trabalhado com quase todos eles, exceto o 

comercial, mas toda a parte de orçamento, medição e planejamento eu 

já operei e ele me designou pra vir pra cá (Líder 1). 

A experiência nos processos e nos sistemas corporativos contribuiu para que os líderes 

tivessem uma capacidade argumentativa baseada em fatos vividos ao longo de suas 

carreiras na JK. 

O conhecimento dos sistemas corporativos (legados) também permitiu aos líderes uma 

percepção de que o ERP não traria as mesmas funcionalidades já incorporadas no dia a 

dia da JK pelos sistemas existentes, o que pode ter influenciado na exacerbação da defesa 

da perspectiva da JK.  
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4.4.Comportamento de AG Grupais relatados pelas equipes e pelos líderes, sem paralelo 

na literatura. 

Os relatos das equipes e dos líderes permitiu identificar os seguinte comportamentos de 

AG: Necessidade de planejamento, Interação, Visão sistêmica, Comunicação, Apoio da 

liderança, Achar o caminho, Envolvimento, Proatividade para a aprendizagem e 

Maturidade. 

A predominância das menções das equipes sobre as aprendizagens identificadas no 

estudo sem paralelo na literatura se deu da seguinte forma: Necessidade de 

Planejamento (cinco menções - 31%), Interação (quatro menções – 25%), 

Comunicação (três menções – 19%), Visão Sistêmica (duas menções – 13%) – (Tabela 

24) 

Tabela 24 – Comportamentos de AG identificados no estudo, sem paralelo na literatura 

relatadas pelas equipes 

Aprendizagens sem paralelo na 

literatura 
f fR(%) fAC(%) 

Necessidade de planejamento 5 31% 31% 

Interação 4 25% 56% 

Comunicação 3 19% 75% 

Visão sistêmica 2 13% 88% 

Diversidade 1 6% 94% 

Envolvimento 1 6% 100% 

TOTAL 16 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

A predominância dos relatos dos líderes acerca dos principais comportamentos de AG se 

deu da seguinte forma: Necessidade de Planejamento (cinco menções – 38%), 

Proatividade Para Aprendizagem (três menções – 23%), Interação (três menções – 

23%), Maturidade (duas menções – 15%) - (Tabela 25) 
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Tabela 25 – Comportamentos de AG identificados no estudo, sem paralelo na literatura 

relatadas pelos líderes 

Aprendizagens sem paralelo na literatura f fR(%) fAC(%) 

Necessidade de planejamento 5 38% 38% 

Proatividade para aprendizagem 3 23% 62% 

Interação 3 23% 85% 

Maturidade 2 15% 100% 

TOTAL 13 100% - 

Fonte: elaborado pelo autor 

O quadro 21 apresenta os aspectos convergentes e divergentes dos comportamentos de 

AG sem eco na literatura: 

Quadro 21 - Aspectos convergentes e divergentes dos comportamentos de AG sem eco na 

literatura 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.4.1. Necessidade de planejamento  

As equipes e os líderes descreveram o comportamento de AG Necessidade de 

Planejamento, destacando que as etapas do projeto precisavam ser melhor planejadas, 

uma vez que houve um entendimento de que as falhas de planejamento contribuíram para 

uma perda significativa de tempo e de recursos. 

Os relatos abaixo apontam que a necessidade de planejar, de pensar antes de fazer e de 

preparar melhor as equipes para todas as etapas, deveria ter sido a tônica do projeto, uma 

vez que as equipes que dele participaram obtiveram ganhos no que se refere ao 

Aprendizagens sem paralelo na literatura

Líderes Equipe

Divergentes

•Proatividade para 

aprendizagem

•Maturidade

•Comunicação

•Visão sistêmica

•Diversidade

•Envolvimento

Convergentes
•Necessidade de planejamento;

•Interação;

Participantes
Relatos
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conhecimento adquirido, porém os relatos sugerem que as equipes despenderam um 

grande esforço para lidar com os problemas de planejamento e organização: 

Então assim, um projeto dessa envergadura que permeia toda essa 

organização te dá ganhos fantásticos, você pode ter noções de projetos, 

ter desenvolvido projetos menores, mas um projeto desses te dá um 

conhecimento fantástico [...] Então assim, mas isso tudo está dentro do 

planejamento. O planejamento é fundamental (Membro 5 de Equipe). 

Acho que a maior lição aprendida, eu pelo menos nunca tinha vivido 

isso de uma forma tão drástica, tão forte, é que se você não tem 

planejamento nada acontece, ou acontece de uma forma muito 

complicada, porque eu acho que a gente se deu conta o tempo todo com 

um cronograma que não funcionava, ou não atendia, [...] o que eu mais 

aprendi na Equipe é que pra fazer um projeto desse tipo, dessa 

magnitude [...] tem que ter uma organização. (Líder 3) 

O planejamento das etapas envolve, dentre outras ações, o estabelecimento de metas e 

objetivos claros na implementação de um sistema de ERP e conforme Gupta et al. (2014), 

ter metas e objetivos claros é um dos fatores críticos em projetos de ERP. 

 

4.4.2. Interação 

Os relatos apontaram que houve o comportamento de AG Interação entre os membros das 

equipes. Essa interação pode estar relacionada com a mudança das dinâmicas que 

ocorreram ao longo do projeto à medida que as equipes desenvolviam interações e 

buscavam ajuda mútua: 

Eu acho que foi mais a solidariedade. O que você está precisando? 

Nessa parte achei legal pra caramba. O que posso te ajudar? Trabalhar 

em equipe mesmo, eu acho que isso foi um ganho geral. Você tem mais 

experiência nisso, dá pra você me ajudar. Então a liderança falava “vou 

colocar você que tem mais experiência pra ajudar”. (Membro 5 de 

Equipe) 

Na hora que as pessoas começaram, por exemplo, eu sentar com o 

[nome omitido] e vamos resolver isso aqui, a [Líder 3]  chega aí e oh o 

problema é esse e esse...chama o ciclano, bota o beltrano aqui e aí 

começavam as discussões e “não dá por causa disso, mas dá por causa 

disso aqui? Ah só se isso acontecer assim...” e se achavam soluções e 

nessa hora que todo mundo que tava aí, de forma absolutamente 

autônoma, [...], tudo isso foi sublimado da cabeça das pessoas (Líder 2) 

Os relatos acima sugerem que as equipes alcançaram um estágio de desenvolvimento 

significativo em suas dinâmicas. O reflexo desse desenvolvimento era percebido à 

medida que as equipes necessitavam umas das outras no dia a dia do projeto, 
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compartilhavam de confiança mútua na realização das atividades e se sentiam seguras 

para tomarem decisões no projeto, o que pode configurar o estágio de equipes de alto 

desempenho (KATZEMBACH; SMITH, 2001) 

 

4.4.3. Comunicação  

O comportamento de AG categorizado como Comunicação foi descrito como uma 

capacidade das equipes em aprender a “conversar” para que os problemas fossem 

resolvidos o mais rapidamente possível, conforme relato do Membro 9 da Equipe: 

Se tinha uma dúvida falava com a [nome omitido], perguntava para 

[nome omitido] como é, pra [nome omitido] como funciona esse 

processo? Então nessa de conversar pra gente resolver a gente começou 

conversando mais e aprendendo mais sobre os outros assuntos quer a 

gente não tinha conhecimento. Porque pra todo mundo foi aprendizado. 

Então o que a gente aprendeu foi isso, que fez foi realmente conversar 

pra entender (Membro 9 de Equipe). 

 

4.4.4. Visão Sistêmica 

As equipes relataram o comportamento de AG Visão Sistêmica e este pode ter sido 

considerado relevante em razão da modificação que ela propiciou às equipes, uma vez 

que estas passaram a entender a Empresa JK de forma mais abrangente ou sistêmica, 

conforme relato abaixo: 

Então as pessoas conseguem avaliar em termos de equipe, em termos de 

grupo, o que minha atividade vai interferir no outro, o que meu processo 

vai interferir no outro, o que eu preciso fornecer de informações e o que 

preciso buscar de informações. Então a gente tem mais esse ganho com 

certeza e observado na equipe, não só no módulo HR, mas como outras 

frentes funcionais. Isso com certeza as pessoas têm mais visão sistêmica 

dentro da empresa (Membro 5 de Equipe). 

O comportamento de AG Visão sistêmica foi considerado como contribuidor para que as 

pessoas se tornassem mais envolvidas com a noção de integração alcançada com o ERP: 

Então com a implantação da ERP as pessoas estão mais envolvidas e 

estão tendo mais noção dessas integrações, porque hoje eles são 

integrados. Então as pessoas conseguem avaliar em termos de equipe, 

em termos de grupo, o que minha atividade vai interferir no outro, o que 

meu processo vai interferir no outro, o que eu preciso fornecer de 

informações e o que preciso buscar de informações. (Membro 5 de 

Equipe). 
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Pelo exposto, entende-se que o contexto pode ter influenciado no comportamento de AG 

Atividade em equipe. 

 

4.4.5. Achar o caminho 

As equipes relataram o comportamento de AG Achar o caminho que se constituía em 

ações de encontrar caminhos para o sucesso do projeto, conforme relato do Membro de 

Equipe 12: 

Isso que eu achei que o SAP trouxe de bom pra dentro da empresa, esse 

conhecimento, essa vivência de você implantar uma coisa... Tendo 

assim, só onde você tem que chegar e... Você parte do zero e lá você 

tem que chegar, e aí o caminho você faz no meio do caminho, e aí a 

gente achou um caminho que pode não ter sido o melhor, mas foi o que 

era possível no momento e já é uma trilha aberta, se alguém quiser 

seguir você já tem lá. A (nome omitido por sigilo) nunca tinha 

implantado um sistema desse porte antes com essa multiplicidade de 

colaboradores.(Membro de Equipe 12). 

 

 

4.4.6. Envolvimento  

O relato do Membro 10 de Equipe sugere que houve o comportamento de AG de 

Envolvimento de todos para o atingimento dos objetivos:  

No final viram que o negócio era difícil, ficaram todos doidos. Agora 

pra uma próxima é a participação, o envolvimento de todo mundo. O 

pessoal que está no projeto e a base. Eu acho que o primordial é isso, 

envolvimento de todo mundo. (Membro 10 de Equipe). 

A composição da equipe do projeto é considerada um dos principais fatores críticos de 

sucesso (GUPTA et al. 2014).  

 

4.4.7. Proatividade para aprendizagem 

O comportamento de AG Proatividade para a aprendizagem foi relatado pelos líderes 

como importante para o sucesso do projeto, uma vez que em havia membros das equipes 

que não estavam familiarizados com os assuntos de suas respectivas frentes de 

desenvolvimento, sendo necessário algum esforço pessoal para obter o conhecimento 

necessário:  

[...] você consegue de uma equipe que nunca trabalhou com 

implantação ou desenvolvimento, na minha equipe por exemplo, só eu 
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tinha feito isso, mas se as pessoas tiverem empenho, dedicação, 

vontade, interesse e principalmente acreditarem naquilo elas se 

esforçam pra aquilo acontecer. Tive gente na equipe que não trabalhava 

com manutenção e a minha frente é de manutenção e frota, gente que 

veio pra manutenção, nunca havia trabalhado com o assunto e hoje 

conhece o sistema “front end” conhece o sistema por dentro e mais, a 

partir disso tudo como se estrutura um sistema de manutenção, então o 

aprendizado foi muito dinâmico (Líder 2). 

 

4.4.8. Maturidade 

Os líderes relataram que houve a aprendizagem grupal em relação à maturidade da equipe 

que participa de um projeto dessa envergadura:  

Então se tivesse que aplicar uma lição aprendida aqui, a primeira lição é 

assim : traga gente competente que saiba efetuar projeto, que a JK não 

tem ainda,  pra depois descobrir quem vai enfiar aí pra resolver o 

problema, não tem maturidade pra realiza um projeto, não tem 

maturidade para implantar nada de processo, não é só ligar uma 

ferramenta (Líder 2) 

Trata-se de uma crítica veemente à designação de pessoas que não estavam à altura do 

desafio de implementar um ERP.  

 

4.5.Influências do contexto nos comportamentos de Aprendizagem Grupal 

As pesquisas sobre a aprendizagem grupal já apontaram a influência do contexto nesse 

fenômeno (EDMONDSON, 1999; KNAPP, 2010). Entretanto situar esse processo tem 

representado um desafio em razão das dificuldades operacionais de realiza-lo, 

permanecendo na maioria das pesquisas como uma oportunidade para pesquisas futuras 

(KNAPP, 2010). 

Conforme ensina Knapp, “o desenvolvimento da aprendizagem coletiva em um contexto 

específico de trabalho ainda não é bem entendido e se torna crítico para o sucesso da 

organização” (KNAPP, 2010, p. 286). 

Desse modo, esse estudo buscou identificar também as influências do contexto na 

Aprendizagem Grupal das equipes que participarem da implementação de um ERP. 

(Objetivo 3) 
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4.5.1. Infraestrutura do projeto 

Uma das primeiras preocupações da Diretoria responsável pela implementação foi o local 

onde deveriam ser alocadas as equipes do projeto. Isso se deve ao fato de que o número 

de empregados que seriam designados para participarem desse desafio sem precedentes, 

era significativamente alto e os aspectos de infraestrutura eram, de per se, fatores 

relevantes que precisavam ser considerados, pois “ o estabelecimento de uma 

infraestrutura para o projeto deve cobrir pelo menos três itens: recursos físicos, 

ferramentas  e gestão do conhecimento” (COLANGELO FILHO, 2009, p.84). 

O local onde as equipes permaneceram ao longo do período de implantação foi projetado 

por um grupo de arquitetos da Empresa JK com um lay out que diferia do que era 

comumente empregado nos demais instalações da Empresa JK. Esse lay out tinha o 

objetivo de favorecer o diálogo e uma mudança de paradigma uma vez que os líderes 

deveriam ficar junto às suas equipes sem diferenciação. 

Nesse sentido, o relato do Membro 6 de Equipe corrobora o fato de que o lay out físico 

das instalações foi relevante para que as equipes ficassem mais próximas:  

“[...] trabalhar em ambiente aberto que a gente não está acostumado. A 

gente está acostumado em ficar fechado em salinha, mesinha. 

Infraestrutura eu acho que não teve problema.” (Membro 6 de Equipe).  

Em síntese, entende-se que a infraestrutura do projeto influenciou o comportamento de 

AG Atividade em equipe uma vez que os aspectos de lay out das instalações, a 

disposição do mobiliário e salas internas foram planejadas para o desenvolvimento de 

atividades coletivas. 

A figura 10 apresenta uma visão interna do lay out do projeto. Destaque-se que a imagem 

foi tratada com bolas cinza afixadas sobre os rostos dos empregados para não revelar as 

suas identidades. 
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Figura 10 – Visão interna do lay out do projeto 

 

Fonte: imagem obtida no acervo de fotos do Projeto ERP 

 

4.5.2. Apoio da Liderança 

As equipes relataram que o apoio da alta liderança foi fundamental no atingimento dos 

objetivos do projeto: 

Você tem que ter um apoiador, tem que ter um gerente que vá e assuma 

e banque o projeto, porque se ele (permeia) toda a organização, você 

tem que ter o presidente envolvido, senão outras áreas vão subestimar 

isso, vão participar num grau menor ou maior, depende do gerente... Se 

tem uma ordem superior você está assegurado que a coisa tem muitos 

fatores de sucesso aí envolvidos e com certeza você vai conseguir 

atingir seus objetivos. (Membro 5 de Equipe). 

O apoio da alta liderança do projeto é descrito como um dos fatores críticos de sucesso de 

implementações de ERP (Tarhini et al., 2015; ZIEMBA; OBLAK, 2013; GUPTA, 2014). 

Durante o projeto houve a saída do principal líder da Empresa JK e o novo líder que 

assumiu também aportou, no momento oportuno, o seu apoio no projeto e no dia 
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05/05/2015 esse novo líder deu o seguinte depoimento ao conhecer as instalações do 

projeto: 

Fiquei satisfeito e muito impressionado com o que vi aqui. Tenho a 

certeza de que é gratificante trabalhar num projeto dessas dimensões. 

Confesso que até fiquei com um pouquinho de inveja. Afinal de contas, 

quando comecei minha trajetória, o meu segundo emprego foi de 

programador de computadores, conhecido como cérebro eletrônico, 

onde se fazia controle de estoque, num computador de 8k, para uma 

empresa de engenharia (Jornal interno do Empresa JK -maio/2015). 

A dimensão da repercussão dessa visita pode ser aquilatada pelo depoimento de uma 

componente de uma das equipes do projeto: 

A visita do presidente foi de grande valia. É importante que o projeto 

receba o apoio da liderança da Empresa JK, visto que muitas mudanças, 

principalmente no que se refere as mudanças promovidas na forma de 

visão do negócio e da própria organização. Deixaremos de atuar de 

maneira departamental e verticalizada, para termos uma visão por 

processo, horizontalizada, nos níveis individual, departamental e 

organizacional. (Jornal interno da Empresa JK – maio/2015). 

O projeto do ERP foi paralisado em razão de um entendimento da consultoria acerca do 

desbalanceamento entre o esforço ainda a ser empreendido e aquilo que estava previsto 

no edital de contratação. Outro agravante foi uma crise, sem precedentes históricos, da 

principal matéria prima utilizada nos processos produtivos da Empresa JK. A natureza 

dessa matéria prima foi omitida por sigilo para não identificar o setor de atuação da 

Empresa JK. 

Para o enfrentamento dessa crise história, o Governo de Estado de São Paulo promoveu a 

substituição do principal líder da Empresa JK e determinou que todos os esforços se 

voltassem para o problema. O contexto se revelava complexo: ausência da consultoria, 

crise de matéria prima e troca do principal líder da Empresa JK. 

Nesse contexto, as lideranças do projeto decidiram realizar um replanejamento das 

atividades e um mergulho nas funcionalidades do ERP à luz dos processos já mapeados. 

Os relatos dos líderes apontam a relevância desse contexto para o sucesso do projeto:  

A parada do projeto foi primordial pra gente conseguir entender o SAP 

[...] sem consultor, sem ninguém perto quando a gente tinha que 

mergulhar na coisa a gente mergulhou e conseguiu entender o SAP. Foi 

nesse momento, até esse momento acho que ninguém estava a par do 

que era aquilo (Líder 2). 
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Então assim, a gente tinha a consultoria que tava levando a gente pra 

um lado, tinha um interesse diferente do nosso pra isso e essa parada do 

projeto, eles tiraram o time de campo e a gente pôde mergulhar no SAP 

e entender toda a problemática que tava envolvida e partir daí, com 

muita segurança, dar a linha do que ia ser feito, aí foi a grande virada. O 

sucesso do projeto foi isso. (Líder 4). 

Os relatos das equipes corroboram esse entendimento:  

Isso foi mudar só depois que teve aquela parada [...] quando voltou a 

(nome omitido por sigilo) tomou as rédeas. Porque a liderança falou que 

era assim quem iria ditar as regras seria a gente. Daí mudou essa forma 

de pensar, de trabalhar. (Membro 09 de Equipe). 

O apoio da liderança, no contexto explicitado, pode ter influenciado os seguintes 

comportamentos de AG: Reflexão sobre os processos – as equipes refletiam em nível 

aprofundado sobre os processos à luz das funcionalidades do ERP, Compartilhamento – 

o conhecimento era compartilhado entre os membros das equipes e entre as outras 

equipes do projeto e Atividade em equipe -  es equipes passaram a realizar oficinas de 

testes integrados sobre o dia a dia do projeto.  

 

4.5.3. Segurança psicológica 

Outro aspecto do contexto que pode ter influenciado os comportamentos de AG diz 

respeito à sensação de segurança psicológica. Edmondson (1999) ensina que a segurança 

psicológica é “uma crença compartilhada de que o grupo é seguro para assumir riscos 

interpessoais” (EDMONDSON, 1999. P. 354). Nesse sentido, Knapp (2010) aduz que a 

adoção de comportamentos de Aprendizagem Grupal é altamente dependente da 

segurança psicológica (KNAPP, 2010). 

Os relatos dos líderes indicam que havia espaço para erros e para que as equipes 

assumissem riscos sem que houvesse uma indicação de represália ou punição: “no meu 

caso, eu sempre deixei a equipe à vontade pra fazer as coisas, com risco de errar, porque 

não adianta: só erra quem faz e como a pressão em tempo era tão significativa que a gente 

já saiu fazendo” (Líder 1). 

Os membros das equipes, por sua vez, corroboram a opinião dos líderes:  

Teve algum erro, ok, vamos corrigir o erro, vamos ver o que 

causou o erro. A coisa foi desenvolvendo, não teve represália de 

punir alguém, de excluir da equipe, a coisa assim, todo mundo 
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estava no mesmo barco e todo mundo unido para atingir o 

resultado que era implantar o SAP, que a data de go live tinha que 

ser cumprido. (Membro 6 de Equipe). 

Face ao exposto, pode-se afirmar que a percepção de segurança psicológica 

(EDMONDSON, 1999) ocorreu entre as equipes e líderes e influenciou os 

comportamentos de AG Experimentação - as equipes tinham liberdade para 

experimentar novas formas de realizar suas atividades; Conflitos construtivos – ausência 

de represálias ou punições decorrentes de erros ou riscos assumidos pelas equipes. 

 

4.5.4. Reflexão sobre os processos 

A implementação de um sistema ERP exige uma profunda análise dos processos da 

organização que pretende utilizar esse tipo de sistema. A análise dos processos era 

realizada por meio de reuniões específicas no dia a dia do projeto. Nessas reuniões 

ocorriam conversações das equipes acerca da necessidade de se promover as adequações 

dos processos ao ERP e vice-versa, ou seja, quando era necessário adequar o ERP aos 

processos da Empresa JK. Nesse sentido o relato dos líderes indica a relevância do 

comportamento reflexão sobre os processos no contexto do projeto e o conhecimento 

adquirido a partir dessas reflexões: 

[...] Você vai melhorando o processo e as pessoas, a minha percepção é 

que vai por esse caminho ainda que seja um ERP mas qualquer que seja 

qualquer tipo de projeto que envolve alguma coisa nova em uma 

empresa ou em várias em que você tenha que  reunir um grupo de 

pessoas você vai sempre passar pelo processo metodológico que deve 

dar ao final essas respostas (Líder 1). 

[...] Fica todo mundo o tempo todo ligado no que acontece, sabem qual 

é a reação que as áreas têm para tentar cortar caminho, as soluções, tem 

exemplos do processo, qual é a forma correta dele acontecer  e isso 

acaba virando o quê? Uma solução coletiva pra uma coisa também, não 

é só um conhecimento, é um conhecimento revertido em solução, tipo 

de ação a tomar como se faz o contato depois com a área, pra esclarecer 

que eles estão no caminho errado [...] (Líder 2) 

As equipes também reconheceram a relevância da reflexão sobre os processos para a 

aprendizagem: 
O processo da empresa nós conhecíamos, mas como introduzir na 

ferramenta SAP, não tínhamos noção então é você fazer todo aquele 

desenho. Eu acho que foi isso, na verdade tivemos que escrever vários 

relatórios, vários documentos de BP310 dentro da consultoria. Então 

você tinha que relatar tudo, a forma que você fazia pra que pudesse 

introduzir. Então foi um conhecimento muito grande. Então é isso, é o 
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processo, é aprender lidar com todas essas fases, isso que foi legal. 

(Membro 10 de Equipe). 

O jornal interno da Empresa JK apresentou uma matéria específica que denota a 

relevância da reflexão sobre os processos: 

O Projeto ERP promoveu , na semana passada, os workshops para 

“Validação da Modelagem dos Processos” com as frentes funcionais do 

SAP. O objetivo é revisar o Mapa Integrado de Processos a partir dos 

desenhos elaborados pelas frentes funcionais e dos Boletins de 

Processos. Obtivemos todos os documentos do SAP com as frentes 

funcionais e fizemos um fluxo encadeado das atividades para entender 

os processos de ponta a ponta. Para isso, desenvolvemos um método de 

trabalho a partir da aplicação de conceitos da disciplina gerencial BPM 

(Gerenciamento de Processos de Negócios), que é muito utilizada no 

mercado e que facilita a identificação das entradas e saídas dos 

processos e suas interfaces com os demais processos. (Jornal interno da 

Empresa JK – Agosto/2016) 

Pelo exposto, entende-se que o comportamento de AG Reflexão sobre os processos foi 

estimulado em razão do contexto do projeto que tinha a premissa de realizar um 

mapeamento, em nível aprofundado, dos processos da JK com vistas à identificação de 

GAPs para desenvolvimento no ERP. 

A figura 11 apresenta o mapa de processos da Empresa JK, desenvolvido pela Frente de 

integração de processos. Os aspectos que podem identificar a empresa estudada foram 

cobertos uma tarja preta. 
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Figura 11 – Mapa de processos da Empresa JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem obtida junto à Frente de Integração dos Processos do Projeto ERP 
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4.6.Síntese da apresentação dos comportamentos de aprendizagens   

As equipes e os líderes convergiram em seus relatos, no todo ou em parte, nos seguintes 

comportamentos de AG Aprendizagem Grupal; Conflitos construtivos; Busca de 

feedback; Compartilhamento; Experimentação; Exploração de diferentes perspectivas; 

Reflexão sobre processos e análise de erros e divergiram nos comportamentos Co-

Construção de sentido; Comunicação de erros, Reflexão sobre resultados, Travessia de 

fronteiras. 

O Quadro 22 apresenta a síntese dos comportamentos de Aprendizagem Grupal 

identificados e descritos a partir dos relatos das equipes e dos líderes. 
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Quadro 22 – Síntese dos comportamentos de Aprendizagem Grupal. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

BLTB (a) FLTB (b) Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Novo entendimento

Mudanças profundas

Novos códigos

Análise de erros
Ações de análise

 de erros
x x x x - - x x -

Aprendizagem dos 

processos
x x

Integração dos 

processos
x x

Desenho dos processos x x

Líder

Autoridade Funcional

Áreas externas

Membros 

das Equipes

Experimentação
Experimentação 

para aprendizagem
x x x x - - x x x

Perspectiva

da JK
x

Perspectiva 

da consultoria
-

Comunicação 

de erros

Ações de 

comunicação

 de erros

x - - x - - x x -

Reflexão sobre 

os resultados 

Reflexão coletiva 

sobre os resultados 
x - - x - - x x -

Membros 

das Equipes
x

Áreas externas

Consultoria

Entre equipes

Entre Líderes

On the job

Internos

Consultoria

Externos

Reflexividade Processos x x - - - x x x -

Experimentação

Compartilhamento

Busca de feedback

Compartilhamento

-

x

x

x

-

x

Atingimento

 dos objetivos

-

x

-x

x x

x x - - x

--

-

x

xx-- -x

Exploração de 

diferentes 

perspectivas

Co-Construção

 de sentido

Atividade da

Equipe

Travessia de 

fronteiras

x

Reflexão sobre 

os processos

Conflitos 

construtivos

-

Compartilha-

mento

Líderes Equipes EDMONDSON (1999) SAVELSBERGH et al. (2009)
DECUYPER et al. (2010)

-

-

x

x

x xx -

Busca de

 Feedback

-

-

-

-

Comportamentos da 

Aprendizagem Grupal

x x

x -

Fontes: Relatos Autores abordados

x -

x x x

x

x

x

x -

-

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x x
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5. Conclusões e recomendações 

5.1.Descrição das aprendizagens grupais 

A Aprendizagem Grupal é considerada o meio termo entre o indivíduo e a organização 

que aprende (SENGE,2006) e sabe-se que as Equipes podem contribuir mais em suas 

atividades para a adaptabilidade, produtividade e criatividade em relação ao indivíduo 

(SAVELSBERGH, 2009). 

Entretanto, antes de realizar as atividades, as equipes precisam aprender como fazê-las e 

apesar da relevância que o tema tem nos dias hoje, os estudos empíricos sobre o 

fenômeno da aprendizagem são realizados, em sua maioria, no nível individual, 

organizacional e Inter organizacional em detrimento do nível grupal (PUENTE-

PALÁCIOS; BORBA, 2009; BIDO et al. 2011). Nesse contexto, Wilson et al. (2007) 

aduz que há desafios significativos em diferenciar a Aprendizagem Grupal daquelas que 

ocorrem nos demais níveis. 

A implementação de sistemas ERP representa um contexto de natureza complexa que tem 

seus maiores problemas situados, em geral, nas pessoas e na metodologia (ALTAMONY 

et al., 2016). Edmondson (2012) elucida que a aprendizagem das equipes é um dos 

fatores relevantes para as empresas e sabe-se que não é possível realizar a implementação 

de um ERP sem as equipes, pois são necessárias várias habilidades e conhecimentos que 

podem tornar irrelevantes os conhecimentos e habilidades dos especialistas 

(EDMONDSON et al., 2001). 

Apesar da relevância da aprendizagem das equipes na implementação de um ERP e da 

possível influência desse contexto na Aprendizagem Grupal, não foram encontradas 

quaisquer pesquisas sobre a Aprendizagem Grupal no contexto de implementação de um 

ERP nas bases de conhecimento (Proquest, EBSCO e Portal da CAPES), tendo sido 

utilizado as seguintes palavras chaves para a realização da busca: "ERP implementation" 

AND ("learning group" OR "team learning"). 

Desse modo, buscou-se realizar este estudo que pretendeu lançar luzes à seguinte questão 

de pesquisa: Como ocorre a aprendizagem grupal no contexto de implementação de 

um ERP? 
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O estudo permitiu responder à questão de pesquisa, uma vez que foi realizada a descrição 

detalhada de como a Aprendizagem Grupal (AG) se deu no contexto de implementação 

de um ERP. 

A pesquisa atendeu aos objetivos propostos, uma vez que foi possível identificar e 

descrever como os comportamentos de AG ocorrerem no contexto de implementação de 

um ERP e ainda foi possível identificar as influências do contexto nos comportamentos 

de AG  das equipes que participaram da implementação. 

Os achados da presente pesquisa com relação à comparação com a literatura podem ser 

agrupados em três blocos: 

Bloco 1: Os comportamentos de Aprendizagem Grupal com paralelo na literatura 

identificados na pesquisa; 

As equipes confirmaram em seus relatos os seguintes comportamentos de AG com 

paralelo na literatura: a. Co-construção de sentido; b. Análise de erros; c.  Reflexão sobre 

os processos; d. Busca de feedback; e. Experimentação; f. Exploração de diferentes 

perspectivas; g. Comunicação de erros; h. Reflexão sobre os resultados; i. 

Compartilhamento; j. Conflito construtivo; k. Reflexividade da Equipe; l. Atividade da 

Equipe; m. Travessia de fronteiras. 

Por sua vez, os líderes confirmaram os seguintes comportamentos de AG com paralelo na 

literatura: a. Análise de erros; b. Reflexão sobre os processos; c. Busca de Feedback; d. 

Experimentação; e. Exploração de diferentes perspectivas, na subcategoria: Perspectiva 

da Empresa JK; g. Compartilhamento, na subcategoria membros das equipes; h. Conflitos 

construtivos; i. Reflexividade; j. Atividade da Equipe; 

Bloco 2: Os comportamentos de Aprendizagem Grupal com paralelo na literatura que não 

foram identificados na pesquisa; 

Os líderes não mencionaram os seguintes comportamentos de Aprendizagem Grupal: Co-

Construção de sentido; Comunicação de erros, Reflexão sobre resultados. Os líderes não 

mencionaram também o comportamento de exploração de diferentes perspectivas na 

subcategoria: perspectiva da consultoria e o comportamento de compartilhamento nas 

subcategorias: áreas externas, consultoria, entre equipes, entre líderes e on the job. 
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Durante o desenvolvimento do projeto de implementação do ERP os Líderes tinham a 

incumbência de realizar atividades de coordenação e acompanhamento do dia a dia do 

projeto. As equipes, por sua vez, mantinham um nível de interação mais intenso com a 

consultoria, assim sendo, entende-se que esse menor nível de interação entre os líderes e 

a consultoria pode ter contribuído para que o comportamento de co-construção de sentido 

não fosse manifesto em seus relatos. 

As ações de comunicação de erros foram realizadas ao longo do projeto por meio de 

reuniões, discussões e com a utilização de painéis de gestão à vista instalados em locais 

de grande circulação de pessoas. 

Os líderes não relataram as ações de comunicação de erros e entende-se que a ausência 

desses relatos pode estar associada às dinâmicas das atividades dos líderes uma vez que 

eles estavam imersos em situações de intenso estresse, não sendo capazes de lembrarem-

se dessas ações durante a realização do grupo focal. 

O comportamento de reflexão sobre os resultados não foi mencionado e entende-se que a 

ausência de relatos sobre esse comportamento também pode estar associada ao regime 

intenso de estresse dos líderes. 

O comportamento de exploração de diferentes perspectivas implica em realizar 

conversações que redundam em “explorar, compartilhar conhecimento, opiniões e 

perspectivas diferentes” (SAVELSBERGH et al., 2009, p. 591). Esse entendimento ajuda 

a compreender o motivo pelo qual os líderes não mencionaram esse comportamento em 

seus relatos na subcategoria: perspectiva da consultoria, uma vez que a percepção dos 

líderes estava situada na perspectiva de defender os processos existentes em detrimento 

da perspectiva de implementar o ERP no prazo previsto e com o mínimo de 

customização. 

Outro aspecto relevante é o fato de que os líderes, em sua maioria (83%) possuíam   mais 

dez anos de experiência nos processos alcançados pelo ERP o que lhes permitia uma 

capacidade de argumentação baseada em fatos vividos ao longo de suas carreiras na 

Empresa JK. Nesse sentido, entende-se que esse fato pode ter influenciado para que os 

líderes não mencionassem em seus relatos o comportamento exploração de diferentes 

perspectivas na subcategoria: perspectiva da consultoria. 

Os relatos sobre o comportamento de compartilhamento mencionados pelos líderes se 
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deram somente na subcategoria membros das equipes. Os líderes de modo geral, 

realizavam o compartilhamento coletivo com as equipes em detrimento dos demais atores 

do projeto. Esse comportamento pode ter influenciado na crença de que o conhecimento 

estava sedimentado apenas entre as equipes, fazendo com que houvesse a percepção de 

que não havia outro tipo de compartilhamento. 

Bloco 3: Os comportamentos de AG identificados na pesquisa sem paralelo na literatura, 

a saber: 

a. Necessidade de planejamento – as equipes e os Líderes relataram que 

houve uma aprendizagem em relação à necessidade de planejar melhor projetos de grande 

envergadura como a implementação de um ERP. 

b. Interação – as equipes e os líderes relataram a aprendizagem acerca de 

uma maior capacidade de interação, segurança e confiança mútua. 

c. Comunicação – as equipes relataram a aprendizagem de realizar 

conversações com vistas à realização de problemas; 

d. Visão sistêmica – as equipes relataram a aprendizagem acerca do 

desenvolvimento da visão sistêmica da Empresa JK; 

e. Achar o caminho - as equipes relataram a aprendizagem de encontrar seus 

próprios caminhos na solução de problemas. 

f. Envolvimento – As equipes relataram a aprendizagem de envolvimento 

para atingimento de objetivos; 

g. Proatividade para a aprendizagem – os líderes relataram a aprendizagem 

observada nas equipes de ir em busca de conhecimento 

h. Maturidade – os líderes relataram a aprendizagem sobre a adequação de 

pessoas ao ambiente de projeto; 

No presente estudo buscou-se identificar também as influências do contexto de 

implementação do ERP nos comportamentos de aprendizagem das equipes. Essa busca 

objetiva propiciar às futuras pesquisas o aprofundamento dessa influência, pois a natureza 

do projeto implicou em aprendizagens que foram além do mero conhecimento do novo 

sistema, tais como: 
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Um dos fatores críticos para o sucesso de um projeto de implementação de um ERP está 

situado nos aspectos atinentes à infraestrutura (COLANGELO FILHO, 2009). Nesse 

sentido a Empresa JK buscou um local para acomodação das equipes do projeto ERP, 

cuja arquitetura propiciava a realização de atividades coletivas.  

Desse modo, entende-se que a infraestrutura do projeto pode ter contribuído para a 

ocorrência do comportamento de AG denominado Atividade em equipe. 

Outro aspecto relacionado ao contexto foi o apoio da principal liderança em um momento 

considerado crítico para o projeto. A consultoria entendeu que havia um 

desbalanceamento entre os valores orçados e os esforços necessários à implementação. 

Esse entendimento fez com que a consultoria deixasse o projeto por nove meses até que 

fosse possível um repactuamento do contrato. 

Nesse período as lideranças assumiram um papel decisivo ao fomentar um mergulho com 

as equipes no conhecimento dos processos à luz das funcionalidades do ERP o que 

propiciou um desenvolvimento expressivo dos membros das equipes. Esse contexto foi 

entendido pelas equipes e pelos líderes como um ponto fundamental para o sucesso do 

projeto e pode-se afirmar que o contexto de crise no projeto influenciou os 

comportamentos de AG Reflexão sobre os processos, Compartilhamento e Atividade em 

equipe. 

A implementação de um sistema ERP envolve várias etapas, dentre as quais, o 

aprofundamento no conhecimento dos processos da empresa é mandatório 

(COLANGELO FILHO, 2009) pois um ERP é muito mais do que uma nova tecnologia 

em razão dos esforços necessários à sua implementação (GUPTA et al., 2014).  

O esforço de compreender mais profundamente os processos da Empresa JK pode ter 

contribuído para o atingimento dos objetivos do projeto por meio do comportamento de 

AG Reflexão sobre os processos. 

 

5.2.Limites da pesquisa 

Toda pesquisa científica possui seu limite de validade de análise. Divisa-se nesse estudo 

os seguintes limites: 
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• A pesquisa é de natureza qualitativa, portanto não deve ser generalizada, pois 

revela as características específicas de um contexto em uma determinada empresa; 

• Há a possibilidade de os participantes terem esquecido ou omitido comentários 

sobre temas relevantes, apesar de terem sido colocadas questões sensíveis como, por 

exemplo, a ausência de feedback das Autoridades funcionais nos relatos das Equipes e 

dos Líderes; 

 

5.3.Recomendações 

Respeitados os limites da pesquisa, pode-se considerar as seguintes recomendações nos 

diferentes âmbitos de atuação: 

a. Meio empresarial: 

 Capacitação e treinamentos sobre ERP com o olhar para a Aprendizagem Grupal 

de equipes que venham a participar de projeto de implementação de ERP; 

 Construção de centros de treinamento na temática da Aprendizagem Grupal no 

contexto de implementação de ERP para o desenvolvimento desse conhecimento nas 

empresas. 

b. Meio acadêmico:  

 Atividades de Pesquisa - repetir a pesquisa em outras empresas e contextos com a 

relação do treinamento e a aceleração da aprendizagem: 

O estudo lançou luzes sobre como ocorre a Aprendizagem Grupal no contexto de 

implementação de um ERP e permitiu identificar influências desse contexto nos 

comportamentos de Aprendizagem Grupal . Entretanto emergiram da pesquisa algumas 

questões que podem suscitar as seguintes abordagens: 

As pesquisas futuras podem perscrutar a existência de uma relação do nível de 

intensidade de interação entre os líderes e os demais atores de um projeto com o 

comportamento de AG, denominado co-construção de sentido. 
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A interação das equipes ao longo do projeto propiciou uma evolução no nível de 

confiança mútua e preocupação com o desenvolvimento de todos. Pesquisas futuras 

podem identificar quais são os meios mais eficazes de acelerar o processo de 

desenvolvimento das interações das equipes com vista ao atingimento do nível de alto 

desempenho (KATZEMBACH; SMITH, 2001). 

Outras pesquisas podem buscar identificar quais ações coletivas de análise de erros, além 

das oficinas de testes, podem influenciar nesse comportamento objetivando minimizar a 

possibilidade da recorrência desses mesmos erros no futuro. 

A implementação de um ERP requer um momento em que a empresa deve fazer um 

mergulho em seus processos à luz das funcionalidades do sistema. Esse mergulho se 

revela importante para que os processos se desenvolvam corretamente quando da 

implementação do sistema. Nesse sentido, pesquisas futuras podem buscar formas de 

estimular as reflexões sobre os processos que contribuam para o sucesso na 

implementação de um ERP. 

As equipes e os líderes deram destaque em seus relatos para um artefato tecnológico que 

pode ter facilitado a ocorrência do comportamento de experimentação: o sand box. Outras 

pesquisas podem identificar outros artefatos tecnológicos, ou não, que possam contribuir 

para o estímulo desse comportamento no contexto estudado. 

A senioridade dos líderes lhes facultou uma capacidade argumentativa baseada no 

conhecimento dos processos e nos fatos vividos ao longo de suas experiências na 

Empresa JK. Em contrapartida a consultoria possuía a premissa de implementar o sistema 

no prazo contratual, com o mínimo de customizações. As dicotomias de perspectivas 

podem ser objeto de futuras pesquisas no sentido de verificar qual é a influência da 

senioridade dos líderes nas discussões e negociações presentes em implementações de 

ERP.  

A implementação de um ERP exige um esforço de planejamento significativo para as 

empresas (GUPTA et al. 2014). Desse modo, pesquisas futuras podem contribuir para 

uma avaliação mais aprofundada das metodologias de planejamento que mais contribuem 

para o sucesso de um projeto dessa natureza. 
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Pesquisas futuras podem perscrutar a influência do comportamento de comunicação pode 

se traduzir em ações dialógicas que contribuam para o sucesso de um ERP. 

As equipes são um fator crítico de sucesso na implementação de um ERP (GUPTA et al. 

2014). Desse modo, a composição das equipes responsáveis pela implementação pode ser 

um fator decisivo no projeto. Recomenda-se aos futuros pesquisadores um 

aprofundamento na contribuição do processo de designação das equipes no projeto de 

ERP. 

O apoio da liderança também é considerado um dos fatores críticos de sucesso de um 

projeto de implementação de ERP. Desse modo, recomenda-se futuros estudos acerca da 

influência do apoio da liderança no sucesso de projetos de ERP. 

 Atividades de docência – incorporar os conceitos de ERP com a abordagem em 

Aprendizagem Grupal na grade curricular para que egressos das universidades já saibam 

esses conceitos antes de irem para o mercado de trabalho; 

  



126 

 

Referências 

ABU-SHEHAB, E.; KHAIRALLAH, Mousa. Critical success factor for ERP 

implementation: the case of Jordan. International Arab Journal of e-Technology, Vol. 

4, No. 1, 2015, p. 1-7. 

AHMAD, M. M; CUENCA, R. P. Critical success factors for ERP implementation in 

SMEs. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29, 2013, pp. 104-111. 

ALTAMONY H.; TARHINI A.; AL-SALTI Z.; GHARAIBEH A. H.; ELYAS T.; The 

Relationship between Change Management Strategy and Successful Enterprise Resource 

Planning (ERP) Implementations: A Theoretical Perspective. International Journal of 

Business Management and Economic Research (IJBMER), v.7, n.4, p.690-703, 2016.    

AMINI, M.; SAFAVI, N. S. Review paper: Critical success factors for ERP 

implementation, International Journal of Information Technology Systems. Vol. 5, 

Issue 16, April 2013, pp. 1-23. 

ANTONELLO, C.S. O processo de aprendizagem entre níveis individual, grupal e 

organizacional: desenvolvimento de competências. Organizações em Contexto, Ano 3, 

n.5, p.223 – 250, 2007. 

ARGOTE, L.; GRUENFELD, D. H.; NAQUIN, C. Group learning in organizations. In: 

TURNER, M. (Ed.). Groups at Work: Advances in Theory and Researchs, Mahway, 

NJ: Erlbaum, 2001, p.369-411. 

ARGOTE, L; GINO F. Group Learning. In: LEVINE, J. M.; HOGG, M. A. 

Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations, California: Sage 

Publications Inc, 2010, p.342-345. 

BARBOUR, R. Grupos focais. Porto Alegre. Artmed. 2009. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa . Edições 70. 2007 

BERGAMSCHI, S.; REINHARD, N; Fatores Críticos de sucesso para a implementação 

de sistemas de Gestão Empresarial, In: SOUZA, C.A.; SACCOL, A.Z. (Org.); Sistemas 

ERP no Brasil: (Enterprise Resource Planning), teoria e casos. São Paulo. Atlas. 2003. 

BIDO, D. S; GODOY, A. S; FERREIRA J. F; KENSKI, J. M; SCARTEZINI V. N;  

Examinando a relação entre aprendizagem individual, grupal e Organizacional em uma 

instituição financeira. Revista Eletrônica de Administração. v.17,n.1,p.58-86. 2011.  

BRESÓ, I.; GRACIA, F. J.; LATORRE, F.; PEIRÓ, J. M. Development and validation of 

the Team Learning Questionnaire. Comportamento Organizacional e Gestão, v.14, n.2, 

p.145- 160, 2008.  

CAIÇARA JUNIOR, Cícero. Sistemas integrados de gestão ERP: uma abordagem 

gerencial. Curitiba: Editora IBPEX Dialógica, 2011. 

CHAN, C. C. A. Examining the Relationships Between Individual, Team and 

Organizational Learning in an Australian Hospital. Learning in Health and Social Care, 

v. 2, n. 4, p. 223-235, 2003.  

COLANGELO FILHO, L. Implementação de Sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning): Um enfoque de longo prazo. São Paulo. Atlas. 2009. 



127 

 

DECUYPER, S.; DOCHY F.; VAN DEN BOSSCHE P. 2010. “Grasping the Dynamic 

Complexity of Team Learning: An Integrative Model for Effective Team Learning in 

Organizations.” Educational Research Review 5: 111–133 

DIXON, N. The organizational learning cycle. How can we learn collectively. 2. ed. 

London: McGraw-Hill Book Company, 1999. 

EASTERBY-SMITH M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO L. Aprendizagem Organizacional e 

Organização de aprendizagem: Desenvolvimento na teoria e na prática. São Paulo. Atlas. 

2001. 

EDMONDSON A.C. Group and organizational influences on team learning Dissertation, 

Harvard University, Boston, MA. 1996. 

EDMONDSON, A.  Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in 

the Knowledge Economy. San Francisco, 2012. 

EDMONDSON, A. C. Psychological safety and learning behavior in work teams. 

Administrative Science Quarterly, v.44, n.2, p.350-383, 1999. 

EDMONDSON, A. C. The local and variegated nature of learning in organizations: a 

group level perspective. Organization Science, v.13, n.2, p.128-146, 2002. 

EDMONDSON, A. C.; BOHMER, R.M.; PISANO, G. P.; Disrupted routines: team 

learning and new technology implementation in hospitals. Science Quarterly, v. 46, n.4, 

p. 685-716, 2001. 

GHERARDI, S.; NICOLINI, D. The sociological foundations of organizational learning. 

In: DIERKES, M. ANTAL, A. B.; CHILD, J.; NONAKA, I. (Ed.). Handbook of 

organizational learning and knowledge. Oxford: Oxford University Press, 2001. p.35-

60. 

GIBSON, C.B.; VERMEULEN, F. A healthy divide: subgroups as a stimulus for team 

learning behavior. Administrative Science Quarterly, v.48, n.2, p. 202-239, 2003. 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1995. 

GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. (Org.) Pesquisa 

Qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

GODOY, A. S. Estudo de Caso Qualitativo. In: SILVA, A. B.; GODOI, C. K.; 

BANDEIRA-DE-MELLO, R. SILVA.A.B. (Org.) Pesquisa Qualitativa em estudos 

organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 115-

146. 

GUPTA, H.; AYE, K.T.; BALAKRISHNAN, R.; RAJAGOPAL, S.; NGUWI, Y.Y. A 

Study of Key Critical Success Factors (CSFs) for Enterprise Resource Planning (ERP) 

Systems. International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 

2279 – 0764)  Volume 03– Issue 04, July 2014. 

JAIME, Pedro. Pesquisa em organizações: por uma abordagem etnográfica. Civitas, v. 3, 

n. 2, p.437-456, 2006. 



128 

 

JINNO, Haruna; ABE, Hiromichi; LIZUKA, Kayo. Consideration of ERP effectiveness: 

from the perspective of ERP implementation policy and operational effectiveness. 

Information, vol.8 no 14, 2017, pp. 1-11. 

KASL, E.; MARSICK, V. J.; DECHANT, K. Teams as learners: a research-based model 

of team learning. The Journal of Applied Behavioral Science, v.33, n.2, p.227-246, 

1997. 

KATZENBACH, Jon R.; SMITH, Douglas K. Equipes de alta performance: conceitos, 

princípios e técnicas para potencializar o desempenho das equipes (the discipline of 

teams). Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

KAYES, A. B., KAYES D. C.; KOLB, D. A. Experiential learning in teams. Simulation 

and Gaming. v.6, n.3, p.330-354, 2005. 

KNAPP, R. Collective (Team) Learning Process Models: A Conceptual Review. Human 

Resource Development Review, v. 9, n. 3, p. 285 –299, 2010. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1999 

LÓPEZ, S. P., PEÓN, J. M. M., ORDÁS, C. J. V. Organizational learning as a 

determining factor in business performance. The Learning Organization, v.12, n.3, 

p.227-245, 2005. 

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-

158, 1990/1991. 

MANZINI, E.J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista 

semiestruturada. In: MARQUEZINE: M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE; S. (Org.) 

Colóquios sobre pesquisa em Educação Especial. Londrina: Eduel, 2003. 

MCCARTHY, A.; GARAVAN, T.N. Team learning and metacognition: A neglected area 

of HRD Research and practice. Advances in Developing Human Resources, v.10, n.4, 

p.509- 524, 2008. 

MERRIAM S. B. Qualitative research and case study applications in education. San 

Francisco. Jossey-Bass , 1998. 

MORGAN, D.L. Focus group as qualitative research. London: Sage. 1988 

NODARI, L.D.,T.; Como os Grupos Aprendem: Um Olhar sobre o Grupo de Trabalho da 

Recepção de Um Hotel Situado no Rio Grande do Sul. XXXIV Encontro da ANPAD. 

Rio de Janeiro. 2010 

ONÇA, S. S.; BIDO, D. S.; CARVALHO, A. S. C. Clima para a aprendizagem grupal. 

In: Semead - Seminários em Administração - FEA-USP, XVIII, 2015, São Paulo. Anais. 

São Paulo: FEA-USP, 2015.  

 

PAWLOWSKY, P. The treatment of organizational learning in management science. In: 

DIERKES, M. ANTAL, A. B.; CHILD, J.; NONAKA, I. (Ed.). Handbook of 

organizational learning and knowledge. Oxford: Oxford University Press, 2001. p.61-

88. 



129 

 

PAWLOWSKY, P; FORSLIN J; REINHARDT, R; Practices and tools of organizational 

learning. In: DIERKES, M. ANTAL, A. B.; CHILD, J.; NONAKA, I. (Ed.). Handbook 

of organizational learning and knowledge. Oxford: Oxford University Press, p. 775-

793. 2001. 

POLETE, A. C. A. Condicionantes do trabalho em equipes de gestão de projetos vistuais. 

2012 Dissertação (Mestrado em administração de Empresas) - Universidade Nove de 

Julho, São Paulo. 2012. 

PUENTE-PALACIOS, K; BORBA, A.C.P. Equipes de trabalho: fundamentos teóricos e 

metodológicos da mensuração de seus atributos. Avaliação Psicológica, p.369-379. 2009  

RAES, E.; BOON, A.; KYNDT, E.; DOCHY, F. Exploring the occurrence of team 

learning behaviours in project teams over time. Research Papers In Education, 2016 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 1999. 

SACCOL, A. Z.; Um olhar crítico sobre modismos em tecnologia da informação: 

analisando o discurso dos vendedores de pacotes ERP, In SOUZA, C.A.; SACCOL, A.Z. 

(Org.) Sistemas ERP no Brasil: (Enterprise Resource Planning), teoria e casos. São 

Paulo: Atlas. 2003. 

SAVELSBERGH, C.; VAN DER HEIJDEN, B.I.J.M.; POELL, R.F. The development 

and empirical validation of a multidimensional measurement instrument for team learning 

behaviors. Small Group Research, v.40, n.5, p.578-607, 2009. 

SENGE, P. M. A quinta disciplina: Arte e prática da organização que aprende. Rio de 

Janeiro: Best Seller, 2005. 

SESSA, V. I.; LONDON, M. Continuous learning in organizations. Individual, group 

and organizational perspectives, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 

SHATAT, A. S. Critical success factors in enterprise resource planning (ERP) system 

implementation: exploratory study in Oman. The Electronic Journal of Information 

Systems Evaluation, vol. 18, issue 1, 2015, pp. 36-45. 

SCHNIERDERJANS, D.; YADAV, S. Successful ERP implementation: an integrative 

model. Business Processo Management Journal, Vol. 19 No. 2, 2013, pp. 364-398.  

SILVA, E. J. Grupos Interdisciplinares de Pesquisa: Benefícios, Problemas e Caminhos 

de Solução, em COSTA, A.M.N., LEITE J. C. Interdisciplinaridade em IHC; Congresso 

latino americano de interação Humano-computador, Rio de Janeiro , 2003. 

SILVA, M. R. Aprendizagem nas organizações: uma análise de grupos 

multifuncionais de empresas do ramo automotivo, 2013. Tese (Doutorado em 

Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 

SOUZA, C.A.; SACCOL, A.Z. (Org.) Sistemas ERP no Brasil: (Enterprise Resource 

Planning), teoria e casos. São Paulo: Atlas. 2003. 

SUN, H; NI. W; LAM, R. A step-by-step performance assessment and improvement 

method or ERP implementation: action case studies in Chinese companies. Computers 

in industry, no. 68, 2015, pp. 40-52. 



130 

 

 

TARHINI, A.; ANMAR, H.; TARHINI, T.; MASA’DEH, R. Analysis of critical success 

factors for enterprise resource planning implementation form stakeholders perspective: a 

systematic review. International Business Research, vol. 8, no. 4, 2015, pp. 25-40. 

 

TELLES, R.; A efetividade da “matriz de amarração” nas pesquisas em Administração. 

Revista de Administração, São Paulo v.36, n.4, p.64-72, 2001. 

TSJOSVOLD, D.; TANG, M.M. L.; WEST, M. Reflexity for team innovation in China: 

The contribution of goal interdependence. Group and Organization Management, v.29, 

n.5, p.540-559, 2004. 

VALENTIM, O. A.; POLITANO, P. R.; PEREIRA, N. A.; ARAUJO FILHO, T. Análise 

comparativa entre a implementação e atualização do sistema ERP R/3 da SAP 

considerando os fatores críticos de sucesso descritos na literatura: um estudo de caso em 

uma empresa do segmento de bebidas. Gestão da Produção, São Carlos, v. 21, 2014, pp. 

111-124. 

VAN DEN BOSSCHE, P.; GIJSELAERS, W.; SEGERS, M.; WOLTJER, G.; 

KIRSCHNER, P. Team learning: building shared mental models. Instructional Science, 

v.39, n.3, p.283- 301, 2010. 

VAN DER VEGT, G. S.; BUNDERSON, J. S. Learning and performance in 

multidisciplinary teams: the importance of collective team identification. Academy of 

Management Journal, v.48, n3, p.532-547, 2005. 

VAN OFFENBEEK, M.; Processes and Outcomes of Team Learning. European Journal 

of Work and Organizational Psychology, v.10, n.3, 303-317, 2001. 

VIEIRA, V. A. As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. Rev. 

FAE, Curitiba, v.5, n.1, p.61-70, jan./abr. 2002 

WILSON, J.M.; GOODMAN, P.S.; CRONIN, M. A. Group learning. Academy of 

Management Review, v.32, n. 4, p 1041-1059, 2007. 

WOOD, T.; CALDAS, M. P. Reductionism and complex thinking during ERP 

implementation. Business Process Management Journal; 2001; 7, 5; ProQuest pg. 387 

YIN, R.; Estudo e Caso: Planejamento e métodos. 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

ZIEMBA, E.; OBLAK, I. Critical Sucess Factors for ERP Systems Implementation in 

public Administration. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and 

Management, Vol 8, 2013, pp. 1-19. 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A   

Roteiro de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

São Paulo, ______________. 

 

ENTREVISTADO: ___________________________________________________  

Ref: Pesquisa sobre aprendizagem grupal no contexto de um projeto de implementação de 

um  ERP  

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do estudo sobre a 

aprendizagem das equipes em sistemas ERP. 

Sabe-se que o fenômeno da aprendizagem ocorre nos níveis individuais, grupais, 

organizacionais e inter-organizacionais. 

Entretanto, a maioria da literatura sobre o assunto aprendizagem refere esse fenômeno nos 

níveis individuais e organizacionais e não foram identificados na literatura quaisquer 

estudos sobre a aprendizagem das equipes no contexto de implementação de um sistema 

ERP. 

Sabe-se que é impossível o funcionamento das organizações sem as equipes e que, para a 

implementação de um ERP, as equipes são um fator fundamental para o sucesso do projeto. 

Pretende-se empreender a pesquisa nessa empresa e suas informações são muito 

importantes para o desenvolvimento desse estudo, para tanto gostaríamos de agendar uma 

entrevista em dia e local que lhe seja mais conveniente para conversarmos sobre o assunto. 

Este estudo é parte de um projeto de pesquisa de mestrado na linha de Gestão Humana e 

Social nas Organizações do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Cabe destaque que o nome da empresa pesquisada, seu setor de atuação e as identidades dos 

entrevistados serão mantidos em confidencialidade e todas as informações coletadas serão 

utilizadas exclusivamente com objetivos científicos.  

A sua participação é fundamental para o êxito da pesquisa, no entanto fica desde já 

consignado o seu direito de se retirar do estudo a qualquer tempo, sem que isso represente 

quaisquer penalidades ou prejuízos. 

 

Desde já agradecemos  

 

Orientador                                                                                                  Mestrando 

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido                                                             Robson Monteiro Dias 
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DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

 DATA: _____ / _____ / 20__. 

LOCAL: ______________________________________________________________ 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 

 

1. NOME: ________________________________________________________________ 

 

Explicar que o nome será anotado apenas para dirimir dúvidas que possam surgir na análise e que as 

identidades dos participantes do Grupo de Foco serão mantidas em confidencialidade. 

 

2. IDADE ATUAL  
 

 

 

(   ) < 20 anos 

(   ) De 21 a 30 anos 

(   ) De 31 a 40 anos 

(   ) De 41 a 50 anos 

(   ) De 51 a 60 anos 

(   ) > 60 anos 

 

 

 

 

3. ESCOLARIDADE 

 

3.1 - Grau de instrução: 

 

(   ) 1
o
 grau  

(   ) 2
o
 grau 

(   ) Superior 

(   ) Pós Graduação 

 

3.2 - Caso tenha assinalado escolaridade superior ou pós-graduação, 

favor informar  qual é o formação acadêmica 

Anotar: _________________________________________ 

 

  

          4.  SENIORIDADE PROFISSIONAL 

 

 

4.1 - Tempo na empresa: 

(   ) < 1 ano 

(   ) de 1 a 2 anos 

(   ) de 2 a 5 anos 

(   ) de 5 a 10 anos 

(   ) de 10 a 20 anos 

(   ) > 20 anos 

 

4.2 - Experiência no tema 

no qual atuou no projeto: 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) de   1 a 5 anos 

(   ) de 6 a 10 anos 

(   ) de 10 a 20 anos 

(   ) mais de 20 anos 

 

 

 

5. NÍVEL DO CARGO QUE OCUPA 

(   ) Gerencial 

(   ) Universitário 

(   ) Técnico 
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1. Comente como foi o seu processo de designação para atuar no projeto de 

implementação do ERP;  

2. Comente sobre o que vc aprendeu na implementação do ERP? 

2.1 Comente as suas dificuldades e das equipes encontradas na aprendizagem do uso 

do ERP; 

2.2 Como as dificuldades foram superadas 

3. Comente sobre como o conhecimento era compartilhado entre os membros das 

equipes;  

4. Como a liderança lidava em relação às equipes com os erros e com a necessidade 

de aprendizagem sobre o novo sistema? Cite exemplos ou histórias que possam 

ilustrar essa questão.  

5. Comente sobre a como era o processo de discussão para melhorar continuamente 

o trabalho ou os processos internos; 

6. Comente de que forma aquilo que você aprendeu com a implementação do ERP 

que pode ser útil para implementação de outros sistemas ou processos?  

7. O que você percebeu que as pessoas do seu processo/módulo aprenderam a fazer 

juntas, como uma equipe durante o processo de implementação do ERP? 

8. O encontro caminha para a finalização e pode ser que algum assunto importante 

tenha sido pouco esclarecido. Colocar os participantes em situação confortável 

para comentar sobre algum assunto que por acaso eles julguem oportuno; 
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Apêndice B 

Roteiro do grupo focal 
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GRUPO DE FOCO 

 Tema da Pesquisa: A APRENDIZAGEM GRUPAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP: 

Estudo de caso em uma empresa de serviços públicos no Estado de São Paulo; 

 Participantes:  

 

 Líderes dos módulos: PM, PS, HR e MM 

 Moderador: Robson Monteiro Dias 

 Assistente do Moderador: omitido por sigilo 

 

 Local de realização do Grupo de foco: Endereço do projeto omitido por sigilo 

 Data de realização: 07/11/2017; 

 Recursos utilizados: 

 

 Computador para gravação em vídeo; 

 Computador para gravação de áudio; 

 Celular para gravação de áudio; 

 

Mensagem de abertura: 

Boa tarde, agradeço a participação de todos nesse grupo focal que tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

do estudo sobre a aprendizagem das equipes na implementação de sistemas ERP. Esse estudo faz parte de um projeto 

de pesquisa de mestrado na UPM, portanto peço que nesse momento procurem me ver apenas como um 

pesquisador/moderador e o Clovis como um assistente do moderador. Assim, as referências de fatos passados deverão 

ser feitas segundo a ótica de vocês. 

Motivos da realização do grupo focal: 

 Grupo focal é diferente de entrevistas e não há respostas certas ou erradas, pois o que se pretende é observar 

como pensam; 

 O olhar sobre os participantes desse GF não pretende ser como uma equipe, mas sim como um agrupamento 

de líderes que conduziram o projeto; 

 Conforme identificado na literatura, a aprendizagem pode ocorrer nos seguintes níveis: individual, grupal 

organizacional e inter-organizacional; 

 Vários autores citam que as equipes são essenciais para o funcionamento das empresas e que é impossível 

implementar um ERP sem elas; 

 A maioria das referências na literatura situam a aprendizagem nos níveis individuais e organizacionais; 

 Não foram identificados quaisquer estudos sobre a aprendizagem das equipes no contexto de implementação 

de um sistema ERP – PODE SER UMA LACUNA DE CONHECIMENTO; 

O setor de atuação e as identidades dos entrevistados serão mantidos em sigilo e todas as informações coletadas serão 

utilizadas exclusivamente com objetivos científicos.  

A participação dos senhores é fundamental para o êxito da pesquisa, no entanto fiquem à vontade para se retirarem do 

estudo a qualquer tempo, sem que isso represente quaisquer penalidades ou prejuízos. 

 

Desde já agradecemos  

 

Orientador                                                                                                    Mestrando 

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido                                                               Robson Monteiro Dias 
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Aquecimento - Contextualização da natureza do grupo de foco 

1. Explique em linhas gerais como foi o projeto ERP para vocês; 

2. Como vocês vieram parar no projeto; 

3. Comentem sobre as eventuais dificuldades encontradas e como foram 

superadas; 

 

Explicitar o foco – Aprendizagem Grupal  

4. Comentem sobre principais aprendizagens na implementação do ERP? 

5. Comentem sobre como o conhecimento era compartilhado entre os membros 

das equipes; 

6. Comentem qual foi o papel da liderança no processo de aprendizagem  

7. Havia alguma discussão sobre a melhoraria do trabalho ou dos processos 

internos? Comente. 

8. Comentem de que forma aquilo que foi aprendido com a implementação do 

ERP, pode ser útil para implementação de outros sistemas ou processos;  

9. O que vocês perceberam que as pessoas do seu processo/módulo aprenderam a 

fazer juntas, como uma equipe durante o processo de implementação do ERP? 

10. O encontro caminha para a finalização e pode ser que algum assunto 

importante tenha sido pouco esclarecido. Colocar os participantes em situação 

confortável para comentar sobre algum assunto que por acaso eles julguem 

oportuno; 
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Apêndice C 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa, cujo tema é A 

APRENDIZAGEM GRUPAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP: Estudo de 

caso em uma empresa de serviços públicos no estado de São Paulo, que se propõe a contribuir 

para o desenvolvimento do estudo sobre a aprendizagem das equipes em sistemas ERP. 

Os dados para o estudo serão coletados através de várias fontes, a saber: entrevistas individuais, 

grupos de foco, e-mails e matérias internas de divulgação do projeto. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas nos seguintes meios de contato: 

 Robson Monteiro Dias 

Email: rmdias@edu.fia.com.br 

Tel:  

Cabe destaque que será garantida a confidencialidade do nome e setor de atuação da empresa 

pesquisada, assim como das identidades dos participantes e da identificação do local da coleta 

de dados, conforme determinação da Autoridade Funcional que já autorizou a realização da 

presente pesquisa. 

Fica ainda reservado o seu direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Orientador da Pesquisa nos seguintes meios de contato: 

 Prof. Dr Diógenes de Souza Bido 

Email: diogenesbido@yahoo.com.br 

Tel:  

Endereço: Rua da Consolação, 896 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária e que, a qualquer 

momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

Nome do Sujeito de Pesquisa:  

 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa:  

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as 

dúvidas apresentadas.  

 

Local e data.  

 

Robson Monteiro Dias – Pesquisador Responsável  

 

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido – Orientador da Pesquisa   
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Anexo 1 

Carta de solicitação de autorização da Universidade Mackenzie para realização da 

pesquisa: 
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Anexo 2 

Documentação interna da Empresa JK de autorização para realização da pesquisa 
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